
 

 را��مای ��� ��ی 
���ی�ی ��وه

 �دمات و بازرگا�ی   :��� ای  -

���ی�ی 
 �بیت �ودک :��� ای -ر��ه 

 

 ��ت ��ویب � �ورای عا�ی آ�وزش و �ورش

 

١٤٠٠� سال : �ر� ا�تبار  

 � � �قاضای بازار کار � �ل ��ور:  ٤٠٠٠ ���

��وب �ورای عا�ی آ�وزش و�ورشر ��   

نگارش دوم



۲ 

 فهرست

 4 ................................................................................................................................................. مقدمه

 6 ...................................................................................................................... یلیتحص شاخه و دوره اهداف

 6 ........................................................................................................ یبازرگان و خدمات گروه ضرورت و تیاهم

 6 ................................................................................................................... گروه یلیتحص يها رشته جدول

 7 ............................................................................ یبازرگان و خدمات گروه در يا حرفه -یلیتحص تیهدا يرهایمس

 8 .................................................................................................. یبازرگان و خدمات گروه مشترك دروس جدول

 9 ..................................................................................... یبازرگان و خدمات گروه در دهم هیپا یشغل دروس جدول

 9 .......................................................................................... یبازرگان و خدمات گروه یدرس برنامه ییاجرا الزامات

 9 ..................................................................... یبازرگان و خدمات گروه یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

 11 ................................................................................................. کودك تیترب یلیتحص رشته ضرورت و تیاهم

 11 ................................................................................................................................. یآموزش یازسنجین

 12 .......................................................................................... ):آموزش یسنج امکان( یآموزش حرفه واحد انتخاب

 13 .............................................................................................................. کودك تیترب رشته یلیتفص اهداف

 15 ........................................................................................ کودك تیترب رشته به يورود دانشآموزان يها یژگیو

 16 ........................................................................................... یکاردان دوره در شیگرا و رشته در یلیتحص تیهدا

 17 ....................................................................................................... کودك تیترب رشته در احراز قابل مشاغل

 18 ................................................................................................. کودك تیترب رشته يا حرفه توسعه يرهایمس

 19 ........................................................................... رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يحرفها يهایستگیشا

 21 ........................................................................... رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يحرفها يهایستگیشا

 L2 , L1 ............................................................................................ 22 سطوح در رشته یفن ریغ يها یستگیشا

 23 ............................................................................................... ارزشیابی براي کارها و ها شایستگی بندي گروه

 24 ............................................................................................... ارزشیابی براي کارها و ها شایستگی بندي گروه

 25 ........................................................................................ کودك تیترب اي حرفه-تحصیلی رشته دروس جدول

 L2: ........................................................................................... 26 و L1 سطوح کودك تیترب رشته آموزش ریمس

 31 ............................................................................................................. رشته ییعطا ا مدارك و نامه یگواه

 33 ....................................................................... کودك تیترب رشته در يریادگی ـ یاددهی يراهبردها انتخاب اصول

 33 .......................................................................... کودك تیترب رشته در یلیتحص شرفتیپ یابیارزش انتخاب اصول



۳ 

 33 ........................................................................................ کودك تیترب رشته آموزان هنر يا حرفه يتهایصالح

 34 ............................................................................................. کودك تیترب رشته یدرس برنامه ییاجرا الزامات

 34 ........................................................................ کودك تیترب رشته یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

 34 .............................................................................................. کودك تیترب رشته دروس یآموزش بسته ياجزا

 

 



٤ 

 مقدمه 
توانند این نقش را به درستی  اما در صورتی می.موثري دارندکودکان ارزشمندترین سرمایه هاي انسانی هرجامعه اند که در ساختن آینده هر کشور ، نقش   

برخورداري کودکان از حق آموزش به ویژه آموزش با کیفیت ، یکی از روش هاي اساسی توانمند سازي .انجام دهند که از توانمندي هاي الزم بهره مند شوند
دستیابی به آموزش با کیفیت، مستلزم داشتن برنامه .و یکپارچه را تضمین می کندآموزش با کیفیت، آموزشی است که رشد و تکامل همه جانبه .کودکان است

چنین آموزشی در سال هاي پیش ازدبستان از اهمیت بیشتري برخودار است، زیرا براساس پژوهش هاي انجام .اي صحیح و مربیانی کارآمد براي اجراي آن است
 . ان ، نقش موثري داردشده ،دوران اولیه کودکی در شکل گیري شخصیت کودک

ان است و در این تدوین راهنماي برنامه آموزشی براي مربیان ،اولین گام براي توانمندسازي آنها در زمینه اجراي آموزش با کیفیت در سال هاي پیش از دبست  
ون اقدامات الزم را مبذول داشته و همواره در جهت تاکن1346راستا وزارت آموزش و پرورش در زمینه تربیت نیروي انسانی ماهر در رشته کودکیاري از سال 

به دنبال آن با تغییر . به همراه تغییر نظام آموزشی، در رشته کودکیاري نیز تحوالتی صورت گرفت 1373از جمله در سال . بروز رسانی آن کوشا بوده است
به طراحی و تدوین برنامه ریزي درسی در آموزش هاي فنی و  1390از سال بنیادین نظام آموزشی ، دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزش هاي فنی و حرفه اي 

 . در این راستا ، رشته تربیت کودك در گروه سالمت فعالیت خود را آغاز نمود اقدام نمود و "آموزش دنیاي"و  "دنیاي کار"حرفه اي در دو حوزه 
اجراي این مرحله، ابتدا به مطالعه اسناد برنامه درسی موجود در رشته کودکیاري پرداخته شد  با نیاز سنجی شغلی آغاز شد که براي"دنیاي کار"اولین مرحله در  

 .عنوان شغل درج گردید 8فهرست مشاغل در حرف برنامه درسی موجود آورده شد که در رشته کودکیاري ) 1-1(و نتایج به دست آمده در نمون برگ هاي 
، O*NET، مرکز آمار ایران، سازمان آموزش هاي فنی و حرفه اي ، ISCO2008تانداردهاي مشاغل و حرف سپس به بررسی اسناد باال دستی از جمله اس

NOC،ASCO ،. . .تکمیل گردید)1-2(پرداخته شد و نتایج به دست آمده در نمون برگ هاي. 
شغل از سازمان آموزش فنی و  22با )ج1-2(ن آمار ایران، شغل از سازما 268با ) ب  1-2(عنوان حرفه،  48با )الف 1-2( در گروه سالمت ، نمون برگ هاي   

سپس با توجه به . شغل از مشاهدات عینی تکمیل گردید 44با ) ه 2-1( ، . . ، O*NET،ASCO ،NOCحرفه و شغل از  258با ) د  1-2( حرفه اي کشور، 
انسانی و ظهور فن آوري هاي جدید، تغییر در نظام اقتصادي و اجتماعی کشور، در کشور، تغییرات درمدیریت منابع  معیارهایی مانند تغییرات فن آوري و علمی

تعدادي از مشاغل مورد بررسی حذف ، تغییر و یا ایجاد گردید و . . . تغییر در سطوح مهارتی و صالحیت هاي حرفه اي کشور، تغییر در ضرورت و اهمیت رشته ،
درنهایت درنمون برگ . عنوان حرفه و شغل به دلیل هم پوشانی ها بامعیارهاي فوق حذف گردید 255ت تکمیل شد که درگروه سالم) 1-3(درنمون برگ هاي 

کلیه ) 1-5(سپس در نمون برگ هاي . عنوان شغل یا حرفه درج گردید374فهرست نهایی مشاغل و حرف مورد نیاز در سطح ملّی در گروه سالمت با ) 1-4(هاي 
به شرح مختصر مشاغل و حرف ) 1-6(معادل سازي شد و در نمون برگ هاي ISCO2008 عنوان کد حرفه ، باکد 48با مشاغل و حرفه موردنظر گروه سالمت

مسیر توسعه حرفه اي گروه سالمت در چهار شاخه .در ادامه مسیر توسعه حرفه اي حرفه ها ترسیم گردید. پرداخته شد ISCO2008زیر مجموعه هر کد حرفه 
سپس با اجراي تکنیک نیازسنجی دیکوم که در واقع .از بین چهار شاخه فوق، در رشته مربی کودك انجام شد برنامه ریزي درسی ترسیم شد و طراحی و تدوین

عداد وظایف و گرفتن اطالعات وظایف شغلی و حرفه اي از خبرگان آن حرفه است وبه نوعی ارتباط آموزش هاي فنی وحرفه اي با دنیاي کار را بیان می کند ت
کارتکمیل گردید و بر همین اساس استاندارد 55وظیفه و 8دیکوم چارت مربی کودك با . هرحرفه مشخص شدوجداول تحلیل حرفه تکمیل گردید کارهاي

 . حرفه تربیت کودك تدوین گردید شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی
حرفه اي پرداخته شد سند راهنماي برنامه درسی رشته تربیت کودك -تحصیلی در ادامه در دنیاي آموزش به تهیه سند راهنماي برنامه درسی گروه ورشته هاي 

یادگیري و ارزشیابی -مشتمل بر ضرورت واهمیت،امکان سنجی آموزش،مسیرهاي هدایت تحصیلی،شایستگی هاي فنی وغیرفنی،اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی
زان،الزامات اجرایی برنامه و فرآیند ارزشیابی و بهبود برنامه درسی رشته بوده ودر مجموعه پیشرفت تحصیلی،اجزاي بسته آموزشی،صالحیت هاي حرفه اي هنرآمو

 .حاضر تهیه و تدوین گردیده است
 :الزم به ذکر است که محتوي سند راهنماي برنامه درسی می تواند براي ذي نفعان آن به شرح زیر قابل استفاده باشد  

محتواي برنامه برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیابی 
ه بسته هاي آموزشی، درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مؤلفه هاي برنامه درسی، مؤلفان در تهی

یادگیري مفید  –مشاوران تحصیلی درهدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنر آموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی 
  .کودکان کشور برداشته شودواقع شود و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي براي تربیت مربیان کودك و پرورش توانمندي هاي 
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 گروه خدمات و بازرگانی
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي
 و و اجتماعی سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه تربیت

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی مهارت

 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -
 

 اهمیت و ضرورت گروه خدمات و بازرگانی
چه از لحاظ تولید درآمد و چه از لحاظ تولید شغل از اهمیت ویژه اي در کشورهاي توسعه یافتـه و   و بازرگانی  خدمات حوزه 

در % 70در حال حاضر سهم بخش خدمات در تولیـد ناخـالص داخلـی کشـورها بـه بـیش از        .در حال توسعه برخوردار است

در ایران نیز بخـش  . کم درآمد رسیده استدر کشورهاي % 45در کشورهاي با درآمد متوسط و % 55کشورهاي توسعه یافته، 

درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد که  سهم قابل مالحظـه اي در اشـتغال    40بیش از  و بازرگانی  خدمات

دو سوم تولید جهانی، یک سوم اشتغال جهـانی و یـک پـنجم تجـارت      و بازرگانی  بخش خدمات  .زایی و تولید ثروت دارد

  درصد کل هزینه هاي تولید کاال مربوط به هزینه هاي خدمات 20تا  10قابل توجه اینکه .ه خود اختصاص داده استجهانی را ب

حمل و نقل، مراقبت از بزرگسـال و ناتوان،تربیـت     ،این حوزه شامل انواع خدمات مانند حسابداري و مالیات.است و بازرگانی

 .می شود.... یت بدنی  و  کودك، امور اداري و بازاریاب و تبلیغات و ترب

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 خدمات و بازرگانی

 از مراقبت-103210امداد و حفاظتی امور-104110 نقل و حمل-101510 گردشگري-101310 داري هتل
 101410بدنی تربیت -101210 و آرایشی خدمات-092210 تربیت کودك -092110ناتوانان و بزرگساالن
 و بازاریابی-041510اداري امور-041210بیمه بانکداري و مالی، امور -041110 مالیات و حسابداري

 041610 فروش امور-041410تبلیغات
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 خدمات و بازرگانیحرفه اي در گروه  -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 مشترك گروه خدمات و بازرگانی جدول دروس

 

 5: گروه تحصیلی  کد خدمات و بازرگانی: گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

 0922100110 مراقبت از سالمت کودك 1
مشترك در 

 گروه
 T0201 T0202 T0203 T0205 T0206 180 120 دهم

، مدیریت مواد و )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب 
، مسئولیت )N64(، ، مدیریت زمان )N66(تجهیزات 
از سیستم  ، داشتن درك درست)N72(پذیري

 )N21(سازمانی 

2 
انتخاب از ( 2انتخابی  درس
 )گروه

 
مشترك در 

 گروه
     دهم

3 
انتخاب از ( 2انتخابی  درس
 )گروه

 
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه خدمات و بازرگانی
 

 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 تربیت بدنی ---------------- هتل داري
 جسمانی،حرکتی، هاي مهارت پرورش

  ذهنی

 حسابداري و مالیات --------------- گردشگري
 دفاتر تحریر و نقد وجوه يحسابدار

 قانونی

 ------------ امور مالی، بانکداري و بیمه گردشگري و سفر خدمات حمل و نقل

 ------------ امور اداري -------------- امور حفاظتی و امداد

 ------------- بازاریابی و تبلیغات --------------- مراقبت از بزرگساالن و ناتوانان

 امور فروش کودك سالمت از مراقبت تربیت کودك
 
 

  ------------- خدمات آرایشی و پیرایشی

 اجرایی برنامه درسی گروه خدمات و بازرگانی الزامات
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چـارچوب مفـاهیم و راهکـار     اجراي برنامه درسی ملی
مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت     هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. هاي فنی و تخصصی می باشد
ون آموزش و پرورش و تاییـد  تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلف در .1

 و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 
آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف بـا   طراحی و اجراي برنامه هاي .2

 تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور     بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي  .3

 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛
 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرون     بکارگیري روش هاي اثر بخش در  .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعات و پـژوهش هـاي    .6

 مورد نیاز؛
وع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهت ارتقاي سـطح  ایجاد فرصت هاي متن .7

 عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 امه درسی گروه خدمات و بازرگانیفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برن
.مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد خدمات و بازرگانیسال برنامه درسی گروه  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 تربیت کودك تحصیلیاهمیت و ضرورت رشته 
توجه به رشد و یادگیري کودکان در این سال هاي حساس به دالیل .دوره سنی پیش از دبستان از توّلد تا شش سال اول زندگی است  

 :زیر از ضرورت واهمیت فراوانی برخوردار است
یادگیري کودکان دراین سال هاي . سرعت رشددر همه ابعاد آن در شش سال اول زندگی نسبت به سال هاي دیگر بیشتر است -1

 .حساس ، سریع تر ، آسان تر و عمیق تر صورت می گیرد
با توجه به وجود نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعی ، کودکان خانواده هاي محروم نیاز به محیطی دارند که این محرومیت ها را  -2

 .ش دیده ، این وظیفه را بر عهده دارندتاحدي جبران سازد که در مراکز پیش از دبستان ، مربیان آگاه و آموز
 .تغییرات اقتصادي، اجتماعی و اشتغال مادران ، ایجاد محیط هاي مناسب براي رشد و یادگیري کودکان راضروري می سازد -3
بر اساس پژوهش هاي انجام شده، کودکان برخوردار از آموزش پیش از دبستان ،توانمندي شناختی و رفتاري بیشتري نسبت به  -4

 .کان دیگر در مقطع ابتدایی دارندکود
مختلف رشد، درسال هاي اولیه کودکی، با مداخله مؤثر و به موقع برطرف می گردد و  بسیاري از مشکالت کودکان در جنبه هاي -5

 .این در صورتی است که کودکان از آموزش هاي پیش از دبستان برخوردار شوند
انجام شود، شوق یادگیري ، نگرش مثبت و پذیرش کودك را نسبت به محیط  آموزش پیش از دبستان اگر توسط مربی آموزش دیده -6

  .مدرسه افزایش می دهد و در نتیجه میزان ترك تحصیل کودکان را در مدرسه کاهش می دهد

ن برابر هزینه آموزش آن ها در مراکز پیش از دبستا 7یافته هاي پژوهشی نشان می دهد هزینه افت تحصیلی کودکان در مدرسه ،  -7
 .است

در مراکز پیش از دبستان ، آموزش خانواده در کنار آموزش . والدین معموال در ارتباط با نیازهاي رشد کودکان ، شناخت کافی ندارند -8
 .کودکان به والدین در یادگیري شیوه هاي مناسب فرزندپروري کمک می کند

ار، ایجاب می کند که مربیان در سطح دیپلم از آموزش با کیفیت بنا بر این، با توجه به موارد فوق و ضرورت دستیابی به توسعه پاید 
امکان برخورداري از آموزش  ،تربیت کودكاخذ دیپلم  گذراندن دوره سه ساله در آموزش فنی وحرفه اي براي. برخوردار باشند

انجام وظایف خود نسبت به دیپلم چنین آموزش هایی ، مربیان را در . طوالنی مدت ، عمیق و همراه باکار عملی را فراهم می سازد
 . هایی که جهت آموزش در مراکز پیش از دبستان ، دوره هایی کوتاه مدت ضمن خدمت را می گذرانند، توانمند تر می سازد

 نیازسنجی آموزشی
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 ):سنجی آموزشامکان (انتخاب واحد حرفه آموزشی 

  :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
  :08کد 

 پیش از دبستان یارمربی  :واحد حرفه
  :88کد
 5311 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

  ■   
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

و پرورش در  آمادگی آموزش-6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي         خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

در نظام آموزش و پرورش کشور و تاکیدمقام معظم رهبري بر تربیت نیرویانسانی مولّد و کارآمدو با توجه به اهمیت آموزش و  در راستاي سیاست هاي کلی ایجاد تحول .
مهم کشور  در این زمینه از نیازهاي انسانی ماهر و متخصصی تربیت نیروي همه جانبه آنها ، ضرورتدر دوران پیش از دبستان و نقش آن در رشد و تکامل  پرورش کودکان

 بنیاد خانواده و حضور فعال زنان در فعالیت هاي اجتماعی و بازار کار تاکیدمقام معظم رهبري بر تحکیمسیاست هاي افزایش رشد جمعیت و از طرف دیگر با توجه به  .است
این ضرورت در حالی . سال که نیازمند تعلیم و تربیت تخصصی می باشند، ایجاد مراکز پیش از دبستان ، بیش از پیش ضرورت دارد7لیون کودك زیر می7و وجود حدود 
کان در مراکز آموزشی کود درصد 75سال کشور در مراکز پیش از دبستان آموزش می بینندو با توجه به استاندارد جهانی که حضور  7کودکان زیر  صدرد 10است که تنها 

، تعداد 1358بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال (.است ، گسترش این مراکز و افزایش تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص را الزام آور می سازد
 .)است نفر7637237 سال 7کودکان زیر 



۱۳ 

 تربیت کودكرشته  اهداف تفصیلی

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
تامل، استدالل، استنباط، (

تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

نقد ،کشف ،درك، 

 )پژوهشحکمت،خالقیت و 
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  شغلی وظایف انجام در اي حرفه اخالق به توجه 
 گروهی هاي فعالیت در خویش نقش به توجه 
 -وظایف با مرتبط جدید هاي آوري فن از استفاده در خالقیت 

 شغلی
 آموزش اجراي در ها ایده و ها طرح خلق در خودباوري درك 

 دبستان از پیش کودکان هاي
 -محوله وظایف اجراي در پذیري مسئولیت درك 
 آموزشی هاي برنامه اجراي در امید و نشاط توسعه به توجه 

 دبستان از پیش کودکان
 کودك مربی(خود شغلی وظایف و جایگاه درك( 
 - خود شغلی وظایف با رابطه در موجود مسائل حل و بررسی 

 )کودك مربی(
 -کودك جانبه همه رشد فرآیند درك 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 کودك خلقت بودن مند نظام در تفکر 
 کودك موثر یادگیري براي الهی آیات در تفکر 
 کودك تربیت در اسالمی اخالق هاي ویژگی درك 
 -تربیت در خداوند هاي نشانه و الهی آیات تحلیل و تجزیه 

 کودك
  کودك پرورش در اسالم تربیتی احکام به توجه 
 کودك پرورش در ائمه تربیتی سیره در تفکر 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 کودك آموزش در همکاران و والدین با موثر ارتباط درك 
 کودك آموزش در اي حرفه اخالق گرفتن نظر در با کارتیمی در تدبر 
 کودکان آموزشی مسائل خالقانه حل در تفکر 
 -کودکان پذیري مسئولیت در مشکالت و مسائل تحلیل 
  دبستان از پیش کودکان آموزش مطلوب عملکردهاي تحلیل و تجزیه 
 کودك جانبه همه رشد پرورش در خالقیت 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 کودك یادگیري توسعه در طبیعی خدادادي منابع در تفکر 
 هاي آموزش در طبیعت بهتر شناخت براي فناوري کاربرد در خالقیت 

 دبستان از پیش
  آموزش در طبیعی خدادادي منابع از بهینه استفاده در خردورزي 

 دبستان از پیش کودکان
 از درست استفاده براي امید و نشاط ایجاد هاي راه تحلیل و تجزیه 

 دبستان از پیش کودکان براي طبیعی منابع
  کودك جانبه همه رشد در طبیعت نقش تحلیل و تجزیه 
 درتعلیم طبیعی منابع حفظ در کارگروهی و موثر ارتباط نقش در تفکر 

 کودك تربیت و

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 کودکان آموزش طراحی در سیستمی تفکر به گذاري ارزش 

 دبستان از پیش
 آموزشی هاي فعالیت اجراي در زمان مدیریت به اعتقاد 

 دبستان از پیش کودکان
  کودك مربی شغل در خودباوري پذیرش 
 -از پیش کودکان آموزشی مسائل حل به خالقانه نگرش 

 دبستان
 آموزشی هاي فعالیت انجام در کاري وجدان به باور و ایمان 

 دبستان از پیش کودکان
 کودکان آموزش در قانونگرایی و جویی حقیقت به عالقه 
 دبستان از پیش کودکان آموزش به عالقه 
 هاي درفعالیت خود دینی اعتقادات مثبت تاثیرات به ایمان 

 دبستان از پیش کودکان آموزشی
 شایسته انسانی تربیت در خود شغلی نقش داشتن باور 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 کودك تربیت در دینی تفکر نقش به ایمان 
 کودك رستگاري در الهی دستورات به قلبی التزام 
  آموزش در محوله وظایف انجام در اسالمی اخالق پذیرش 

 دبستان از پیش کودکان
 و الهی اولیاء براي کودك در مهرورزي روحیه توسعه به یمانا 

 )ع(اطهار ائمه
 کودك درتربیت قرآنی آیات نقش به باور 
 شغلی وظایف انجام در حالل روزي کسب به ایمان 
 هاي فعالیت اجراي در اخالقی فضایل سازي نهادینه به اعتقاد 

 دبستان از پیش کودکان آموزشی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 دبستان از پیش کودکان آموزش در کارتیمی و موثر ارتباط به باور 
 کودك تربیت در خانواده مشارکت و مطلوب نگرش 
  کودکان خودباوري آموزش به عالقه 
 براي آموزشی هاي فعالیت اجراي در نشاط با محیط ایجاد به عالقه 

 دبستان از پیش کودکان
 سالم کودك تربیت در جامعه نقش به باور 
 و خانواده ، کودك با رابطه در خود کار تاثیر و اهمیت به قلبی التزام 

 جامعه

 شایستگی پایه 
  خاص دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی 
 کودك آموزش در طبیعت از بهینه استفاده به مطلوب نگرش 
 فعالیت اجراي هنگام زیست محیط حفظ در گروهی کار تاثیر به باور 

 دبستان از پیش کودکان آموزشی هاي
  هاي فعالیت اجراي هنگام طبیعی منابع حفظ در مسئولیت پذیرش 

 دبستان از پیش کودکان آموزشی
 هنگام زیست محیط حفظ در نو هاي روش خلق به مطلوب نگرش 

 آموزشی هاي فعالیت اجراي
 زیست محیط حفظ در کودکان آموزش اهمیت به قلبی التزام 
 جامعه براي سالم کودك سازندگی در طبیعت نقش به گذاري ارزش 

 سالم



۱٤ 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت (

 )و آگاهی

 شایستگی پایه 
  حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر 
 آموزش در نوین یاددهی –یادگیري هاي روش شناخت 

 دبستان از پیش کودکان
 کودکان آموزش در گروهی کار و موثر ارتباط اصول از آگاهی 

 دبستان از پیش
 پیش کودکان آموزش در جدید هاي فناوري کاربرد از آگاهی 

 دبستان از
 کودك پرورش با ارتباط در آموزشی هاي مسئولیت شناخت 
 هاي روش تاثیرگذار فرآیندهاي و اصول به خودباوري 

 خود زندگی در پایه یادگیري
 کودك جانبه همه رشد پرورش در علم کسب 
 تربیت و تعلیم در یادگیري و یاددهی فرآیندهاي تشریح 

 نکودکا

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  هاي شگفتی از یکی عنوان به انسان رشد مراحل از آگاهی 

 خداوند آفرینش
 اسالمی دیدگاه از خود اي حرفه اخالق شناخت 
  دبستان از پیش کودکان آموزش در اسالمی اخالق از آگاهی 
 تربیت و تعلیم در پرهیزکار و مومن انسان هاي ویژگی شناخت 

 کودکان اسالمی
 کودك تربیت با رابطه در اسالم احکام از آگاهی 
 کودك تربیت با رابطه در اطهار ائمه و پیامبر سیره از آگاهی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 کودکان مطلوب آموزش جهت در همکاران با موثر ارتباط شناخت 
 کودکان آموزشی هاي فعالیت اجراي در مدیریت اصول تز آگاهی 

 دبستان از پیش
 همکاران، با ارتباط برقراري در اسالمی اخالق قوانین و اصول شناخت 

 والدین و کودکان
 کودکان در پذیري مسئولیت و خودباوري آموزش اصول شناخت 
 دبستان از پیش کودکان تربیت و تعلیم اصول از آکاهی 
 دبستان از پیش کودکان موزشیآ و تربیتی مشکالت شناخت 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 زیست صدمات رساندن حداقل به در نو هاي فناوري کاربرد از آگاهی 

 کودکان آموزشی هاي فعالیت انجام هنگام محیطی
  براي محیطی زیست منابع حفظ یادگیري– یاددهی هاي روش شناخت 

 دبستان از پیش کودکان
  اجراي هنگام زیست محیط حفظ پذیري مسئولیت اصول از آگاهی 

 دبستان از پیش کودکان براي آموزشی هاي فعالیت
 فعالیت در زیست محیط حفظ براي خالق آموزش هاي روش شناخت 

 دبستان از پیش آموزشی هاي
 زیست محیط حفظ شناخت در کودکان آموزش از آگاهی 
 -کودك جانبه همه رشد در طبیعت نقش از آگاهی و بصیرت 

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه 
 دیگر حوزه هاي یادگیري شایستگی خاص 
 هاي فعالیت در تیمی فرآیندکار از برداري بهره مهارت 

 دبستان از پیش کودکان آموزشی
 از پیش هاي آموزش در نو هاي فناوري کارگیري به در تالش 

 دبستان
 پیش هاي آموزش در خالق هاي روش کارگیري به در مهارت 

 دبستان از
 پیش کودکان آموزشی هاي فعالیت انجام در پذیري مسئولیت 

 دبستان از
 آموزشی هاي فعالیت طراحی در امید و نشاط ایجاد در مهارت 

 دبستان از پیش کودکان
 از پیش کودکان آموزشی هاي فعالیت اجراي در مهارت 

 دبستان
 از پیش کودکان آموزش براي خالق محیط طراحی در تالش 

 دبستان

 شایستگی پایه 
  یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي 
  خدا بر توکل یاددهی –یادگیري هاي فعالیت انجام در تالش 
 فرآیند در فردي بین ارتباطات در اخالقی فضایل کارگیري به 

 کار
  دبستان از پیش کودکان تربیت در اسالمی اخالق کارگیري به 
 آموزشی محیط در خیرخواهانه هاي فعالیت در فعال حضور 
 از پیش کودکان تربیت در اسالمی سلوك و آداب کارگیري به 

 دبستان
 خداشناسی با ارتباط در آموزشی هاي فعالیت اجراي 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 پیش کودکان هاي آموزش در همکاران با موثر ارتباط جهت در تالش 

 دبستان از
 کودکان آموزشی هاي فعالیت اجراي در مدیریتی اصول کارگیري به 

 دبستان از پیش
  کودکان تربیتی و آموزشی مشکالت و مسائل خالقانه حل در مهارت 
 دبستان از پیش کودکان در خودباوري ایجاد براي مجاهدت 
 جانبه همه رشد ارتقاء در پرورشی هاي مهارت کارگیري به 
 همکاران ، خانواده کودك،( دیگران به آموزش جهت در تالش( 

 شایستگی پایه 
  حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر 
 محیطی زیست صدمات رساندن حداقل به در نوین هاي فناوري کاربرد 

 ها فعالیت انجام در
 انجام در زیست محیط حفظ براي گروهی کار و موثر ارتباط برقراري 

 دبستان ز ا پیش کودکان آموزشی هاي فعالیت
  محیطی زیست صدمات از پیشگیري هاي روش و اصول کارگیري به 
 آموزشی محیط در طبیعی منابع حفظ جهت در پذیري مسئولیت 
 آموزشی هاي فعالیت در محیطی زیست منابع از بهینه استفاده 

 دبستان از پیش کودکان
 آموزشی هاي فعالیت اجراي زمان در زیست محیط حفظ در تالش 

 دبستان از پیش

 خالقا
تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه 
 دیگر حوزه هاي یادگیري شایستگی خاص 
 از پیش هاي آموزش در العمر مادام یادگیري به متعهد 

 دبستان
 محوله وظایف انجام در مشارکت و ارتباط به احترام 
 خود شغل با ارتباط در اي حرفه اخالق به احترام 
 کودکان در خواهی عدالت روحیه پرورش به تعهد 
 کودك پرورش و رشد در کودك مربی نقش به گذاري ارزش 

 سالم
 هاي فعالیت طراحی در جامعه هنجارهاي و فرهنگ به احترام 

 دبستان از پیش کودکان آموزشی

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 متعال خداوند رضایت جهت اي حرفه اخالق به تعهد 
 کودکان اسالمی تربیت و تعلیم در اخالقی فضایل به پاینبدي 
  جهت توانمند و سالم کودکانی پرروش و رشد به اهمیت 

 طیبه حیات از ابعادي به دستیابی
 و تعلیم در محوله هاي مسئولیت صحیح انجام به پایبندي 

  عبادت عنوان به کودکان تربیت
 کودك تربیت در مذهبی و دینی هاي ارزش به اهمیت 
 محوله وظایف انجام در حالل روزي کسب به اهتمام 

 شایستگی پایه 
  خاص دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی 
 و کودکان همکاران،(دیگران با موثر ارتباط و تعامل به گذاري ارزش 

 )والدین
 همکاران( دیگران با ارتباط در اسالمی اخالقی اصول به پایبندي ، 

 )والدین و کودکان
  دبستان از پیش کودکان به مهرورزي 
 دبستان از پیش کودکان خودباوري به اهمیت 
  محوله وظایف انجام در اسالمی و اي حرفه اخالق اصول به پایبندي 
 تربیت و تعلیم براي گروهی کار در پذیري مسئولیت فرهنگ گسترش 

 کودکان

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  دبستان از پیش هاي آموزش در طبیعی منابع حفظ به پایبندي 
 محوله وظایف انجام در اسراف و گرایی مصرف از پرهیز 
  هاي فعالیت اجراي زمان در زیست محیط کردن آلوده از پرهیز 

 آموزشی
 طبیعی منابع حفظ براي کودکان در پذیري مسئولیت ایجاد به متعهد 
  هاي فعالیت اجراي هنگام زیست محیط بهداشت حفظ به اهمیت 

  آموزشی
 کودکان براي طبیعی منابع حفظ آموزش به متعهد 

 



۱٥ 

 تربیت کودك آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی
 :تواناییها. ا

 ، حل مسئله)تفکر خالق(حافظه سالم، تمرکز حواس، استدالل، تولید ایده: توانایی هاي شناختی) الف

 هماهنگی عضالت، تعادل، عضالت بزرگ، عضالت کوچک: حرکتی –توانایی هاي جسمی ) ب 

 همدلی، مشارکت، ابراز وجود، خودکنترلی، برقراري ارتباط موثر: اخالقی -عاطفی –توانایی هاي اجتماعی ) ج 

روحیه هنري، اجتماعی ، عالقه به کودك و آموزش او، مسئولیت پذیري، انعطاف پذیري، : ویژگی هاي شخصیتی)د 

 احساسات، وجدان کاري، متانت و صبوري، پختگی، توجه به دیگران،مستقل بودن، صمیمیت، پاي بندي به اصول مدیریت

 : مهارتهاي پایه) 2

 داشتن گواهی نامه پایه متوسطه اول) الف  

 داشتن گواهی نامه دوره هاي کارآموزي ضمن آموزش و بعد از آموزش) ب  

 . . . )،قدرت تجزیه و تحلیل مطالب، کودكو عالقه به حرفه مربی گريقدرت بیان، ( مصاحبه روان شناختی ) 3

 



۱٦ 

 در دوره کاردانی هدایت تحصیلی در رشته و گرایش
 

 
 

 



۱۷ 

 تربیت کودك اغل قابل احراز در رشتهمش
 

 

 L2 شغل/نام گروه کاري ردیف  L1شغل /نام گروه کاري ردیف

 مربی یار سرگرمی و بازي مراکز پیش از دبستان 1  مراقب ورزش کودك پیش از دبستان 1
 مربی یار فعالیت هاي علمی کودکان 2  دایه 2

 اجتماعی -مربی یار فعالیت هاي فرهنگی 3  مراقب تغذیه کودك 3

 مربی یار خالقیت 4  پرستار بچه 4

 مربی یار موسیقی و تئاتر 5  مراقب بهداشتی محیط بسته مراکز پیش از دبستان 5

 مربی یار قصه گو 6  مراقب بهداشتی محیط باز مراکز پیش از دبستان 6

 مربی یار خواندن  7  مراقب ایمنی محیط بسته مراکز پیش از دبستان 7

 مربی یار نوشتن 8  دبستان مراقب ایمنی محیط باز مراکز پیش از 8

 مربی یار ارتباط و مشارکت در فعالیت ها 9  مراقب استراحت و اوقات فراغت کودك 9

 مربی یار نمایش هاي خالق 10  رابط بین مدیر و کارکنان مراکز پیش از دبستان 10

 مربی یار ارتباط و مشارکت با دیگران 11  مراقب ارتباط و مشارکت با کارکنان 11

 اجتماعی کودك –مربی یار رشد عاطفی  12  رابط مراکز پیش از دبستان با والدین 12

 زبان آموزي کودك مربی یار 13  مراقب ورود و خروج کودك با همکاري سایر همکاران 13

 مربی یار رشد شناختی کودك 14  مراقب مشارکت کودك در فعالیت ها 14

 رشدخود آگاهی کودكمربی یار  15  مراقب کودك بیمار 15

 

 



۱۸ 

 تربیت کودك رشتهتوسعه حرفه اي  مسیرهاي

 

 

L٥ 

 

 

L٤ 

  

 

 

L۳ 

 

 

L۲  

 

 

L۱ 

 دستیار اموراجتماعی
۳٤۱۲۰۲۹۳ 

دبستانمربی یار ارشد پیش از   

۳۲٦۰۰۱۹۳ 

 معلمیاران

٥۳۱۲۰۲۹۲ 

 مربی یار پیش از دبستان

٥۳۱۱۰۱۹۲ 
 مراقبت کنندگان بھداشت خانگی

٥۳۲۲۰۳۹۲ 

 

 دستیاران مراقبتھای بھداشتی

٥۳۲۱۰٤۹۲ 

مدرسھ ابتداییمعلمین   

۲۳٤۱۰۲۹٤ 

 مربی کودک

۲۳٤۲۰۱۹٤ 

تخصصیپرستار   

۲۲۲۱۰٤۹۳ 
 مشاورین کار و امور اجتماعی

۲٦۳٥۰۳۹٤ 

بخش مراقبت از کودکمدیران   

۱۳٤۱۰۱۹٥ 

 مدیران بخش آموزش

۱۳٤٥۰۲۹٥ 

 مدیر بخش بھداشت

۱۳٤۲۰٤۹٥ 
 مدیر بخش تامین اجتماعی

۱۳٤٤۰۳۹٥ 

کودك مراقب  

53110191 

  

 

 دستیار پرستاری

۳۲۲۱۰۲۹۳ 



۱۹ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  53110191  :کد 1 :سطح مراقب کودك :نام حرفه 

  53110192  :کد 2 :سطح مربی یار پیش از دبستان :نام حرفه 

  32600193 :کد 3 :سطح دبستان از پیش یار ارشد مربی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

برنامه ریزي فعالیت هاي 
 آموزشی پیش از دبستان

به کارگیري اهداف 
آموزشی پیش از دبستان 

 در برنامه ریزي

تعیین محتوي و 
موضوعات فعالیت هاي 
 آموزشی پیش از دبستان

تعیین روش هاي اجراي 
فعالیت هاي آموزشی 

 پیش از دبستان

فعالیت تعیین ابزار و مواد 
هاي آموزشی پیش از 

 دبستان

تعیین فضاي آموزشی 
فعالیت هاي آموزشی 

 پیش از دبستان

تعیین زمان فعالیت هاي 
 آموزشی پیش از دبستان

ارزشیابی فعالیت هاي 
 آموزشی پیش از دبستان

01  275 188 0101 L
3 44 30 0102 L

3 35 24 0103 L
3 38 26 0104 3

L 
38 26 0105 L

3 41 28 0106 L
3 35 24 0107 L

3 44 30 

 

 -پرورش رشد جسمی
 حرکتی کودك

توسعه شاخص هاي رشد 
 حرکتی -جسمی

نظارت بر بهداشت فردي 
 کودك

سالم نظارت بر تغذیه 
 کودك

نظارت بر استراحت و 
 اوقات فراغت کودك

 مراقبت از کودك بیمار
انجام کمک هاي اولیه به 

هنگام بروز حوادث و 
 سوانح

برنامه ریزي فعالیت هاي 
 -آموزشی رشد جسمی

 حرکتی کودك

02  259 172 0201 L1 36 24 0202 L1 36 24 0203 L1 36 24 0204 L1 36 24 0205 L1 36 24 0206 L1 36 24 0207 L
3 42 28 

 

پرورش رشد شناختی 
 کودك

توسعه عوامل موثر بر 
 رشد شناختی

پرورش کودك براي 
شناخت محیط طبیعی 

 خود

پرورش کودك براي 
شناخت محیط اجتماعی 

 خود

پرورش کودك براي درك 
 مفاهیم ریاضی

 پرورش حواس کودك
پرورش توانمندي هاي 

 شناختی کودك

برنامه ریزي فعالیت هاي 
آموزشی رشد شناختی 

 کودك

03  286 191 0301 L2 36 24 0302 L2 36 24 0303 L2 36 24 0304 L
3 41 28 0305 L2 36 24 0306 L

3 52 35 0307 L
3 49 32 

 

 -پرورش رشد عاطفی
 اجتماعی کودك

توسعه عوامل موثر بر 
 اجتماعی  -عاطفیرشد 

 پرورش خودآگاهی کودك
پرورش آگاهی کودك از 

 احساسات دیگران
توسعه برقراري ارتباط 

 کودك با دیگران
پرورش مشارکت کودك 

 در فعالیت ها
پرورش آگاهی کودك از 

 فرهنگ جامعه

برنامه ریزي فعالیت هاي 
 -آموزشی رشد عاطفی

 اجتماعی کودك



۲۰ 

04  280 186 0401 L2 36 24 0402 L2 36 24 0403 L2 36 24 0404 L2 36 24 0405 L2 36 24 0406 L
3 50 33 0407 L

3 50 33 



۲۱ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  53110191  :کد 1 :سطح مراقب کودك :نام حرفه 

  53110192  :کد 2 :سطح مربی یار پیش از دبستان :نام حرفه 

  32600193 :کد 3 :سطح دبستان از پیش یار ارشد مربی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 پرورش رشد کالمی کودك
توسعه عوامل موثر بر 

 رشد کالمی
 توسعه واژگان کودك

توسعه مهارت هاي بیانی 
 کودك

توسعه مهارت هاي 
 شنیداري کودك

آماده کردن کودك براي 
 خواندن

آماده کردن کودك براي 
 نوشتن

برنامه ریزي فعالیت هاي 
آموزشی رشد کالمی 

 کودك
05  276 184 0501 L2 36 24 0502 L2 36 24 0503 L3 48 32 0504 L2 36 24 0505 L2 36 24 0506 L2 36 24 0507 L3 48 32 

 

 پرورش خالقیت کودك
طراحی فضاي خالق براي 

 کودك
توسعه مراحل کار خالق 

 کودك
توسعه ویژگی هاي تفکر 

 خالق کودك
حس زیبایی  پرورش

 شناسی در کودك
توسعه عوامل مؤثر در 
 پرورش خالقیت کودك

برنامه ریزي فعالیت هاي 
آموزشی براي پرورش 

 خالقیت در کودك
 پرورش خالقیت کودك

06  287 191 0601 L3 51 34 0602 L3 51 34 0603 L2 36 24 0604 L3 47 31 0605 L3 51 34 0606 L3 51 34 06  287 191 
 

 برقراري ارتباط و مشارکت
توسعه ارتباط و مشارکت 

 با کودك
توسعه ارتباط و مشارکت 

 همکاري مدیربا والدین با 
توسعه ارتباط و مشارکت 

 با مدیر
توسعه ارتباط و مشارکت 

 با کارکنان
توسعه ارتباط و مشارکت با 
 متخصصان با همکاري مدیر

توسعه ارتباط و مشارکت 
 با جامعه با همکاري مدیر

برنامه ریزي فعالیت هاي 
 ارتباطی و مشارکتی

07  240 159 0701 L1 36 24 0702 L1 36 24 0703 L1 36 24 0704 L1 36 24 0705 L3 28 19 0706 L3 31 20 0707 L3 37 24 
 

کنترل بهداشتی و ایمنی 
 محیط با همکاري مدیر

کنترل بهداشتی محیط 
 بسته با همکاري مدیر

کنترل بهداشتی محیط باز 
 همکاري مدیر با

کنترل ایمنی محیط بسته 
 با همکاري مدیر

کنترل ایمنی محیط باز با 
 همکاري مدیر

کنترل بهداشتی و ایمنی 
استفاده کودك از وسایل 

 آموزشی و بازي

کنترل ورود و خروج 
کودك با همکاري سایر 

 کارکنان

برنامه ریزي فعالیت هاي 
ایمنی و بهداشت محیط 

 پیش از دبستان
08  257 170 0801 L1 36 24 0802 L1 36 24 0803 L1 36 24 0804 L1 36 24 0805 L3 40 26 0806 L1 36 24 0807 L3 37 24 

 



۲۲ 

  L۲ , L۱  وحشایستگی هاي غیر فنی رشته در سط

 )N21( درك درست از سیستم سازمانی داشتن .1

 )N15( ر خالقتفکّ. 2 

 )N35(یادگیري . 3 

 )N42(فناوري مناسب گیريبه کار . 4 

 ) N51(جتماعی بودنا. 5 

 )N52 ) (خوب شنیدن(مهارت گوش کردن.6

 )54N(شرکت در اجتماعات و فعالیت ها .  7

 )N72(مسئولیت پذیري. 8 

 )N57(دیگرانو کمک به فراگیري  آموزش .9 

 )N66(مواد و تجهیزات مدیریت. 10

 )N64(مدیریت زمان.11

 



۲۳ 

 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی

 L1 :سطح 53110191 :کد مراقب کودك :نام حرفه
 

مشارکت مراقب : نام شغل
 کودك در فعالیتها

 

مراقب ورود و خروج : نام شغل
 کودك در مراکز پیش از دبستان

 

رابط مراکز پیش از : نام شغل
 دبستان با والدین

 

مراقب ارتباط و مشارکت : نام شغل
 با دیگران

 

رابط بین مدیر و کارکنان :نام شغل
 مراکز پیش از دبستان

 531134:کد شغل 531144:کد شغل 531141:کد شغل 531135: کد شغل 531145: کد شغل نوبت سوم 
 0703T:کد کارها 0704T:کد کارها 0702T:کد کارها 0806T: کد کارها 0701T: کد کارها

2:واحد 60: زمان 2: واحد 60:زمان 2: واحد 60:زمان 2: واحد 60:زمان 2:واحد  60: زمان 
           

 و استراحت مراقب:شغل نام

 کودك فراغت اوقات

 

 
مراقب ایمنی محیط باز :نام شغل

 مراکز پیش از دبستان

 

مراقب ایمنی محیط بسته :نام شغل
 مراکز پیش از دبستان

 

مراقب بهداشتی محیط :نام شغل
 باز مراکز پیش از دبستان

 

مراقب بهداشتی محیط :نام شغل
 بسته مراکز پیش از دبستان

 531136:کد شغل 531137:کد شغل 531138:کد شغل 531139:کد شغل 531143:شغل کد نوبت دوم 

 0801Tو:کد کارها 0802T:کد کارها 0803T:کد کارها 0804T:کد کارها 0204T:کارها کد
 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2: واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد

           

 پرستار بچه: نام شغل

 

 مراقب کودك بیمار: نام شغل

 

 مراقب تغذیه کودك: نام شغل

 

 دایه: نام شغل

 

مراقب ورزش کودك پیش :نام شغل
  ازدبستان

 531140:کد شغل 531131:کد شغل 531142:کد شغل 531146:کد شغل 531132:کد شغل نوبت اول 
 0201T: کد کارها ۰202T:کد کارها T 0203:کد کارها 0205T:کد کارها 0206T:کد کارها

 60:زمان 3: واحد 60:زمان 2: واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد
 

  .استفاده گردد 6-1م  عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در ف*



۲٤ 

 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی

 L2 :سطح 53110192 :کد تربیت کودك :نام حرفه
 

خود مربی یار رشد :نام شغل
 کودك آگاهی

 

مربی یار ارتباط و : نام شغل
 مشارکت بادیگران

 

مربی یار نمایش هاي :نام شغل
 خالق

 

مربی یار ارتباط و مشارکت :نام شغل
 در فعالیت ها

 

مربی یار رشد عاطفی :شغلنام 
 اجتماعی کودك

 p- 531144:کد شغل p- 531142:کد شغل p-531143:کد شغل p- 531141:کد شغل p- 531147:کد شغل نوبت سوم 

 0401T :کد کارها 0405T:کد کارها 0403T:کد کارها 0404T:کد کارها 0402T :کد کارها
 60:زمان 2:واحد 2:واحد 60:زمان 60:زمان 2:واحد 2:واحد 60:زمان 60:زمان 2:واحد

           
مربی یار آموزش :نام شغل

 نوشتن

 

آموزش  یارمربی:نام شغل
 خواندن

 

 مربی یار قصه گو:نام شغل

 

 مربی یار موسیقی و تئاتر:نام شغل

 

 کودك زبان آموزيمربی یار :نام شغل

 p- 531145:کد شغل p- 531136:کد شغل p-531134:کد شغل p- 531139:کد شغل p- 531140:کد شغل نوبت دوم 

 0501T :کد کارها 0504T:کد کارها 0502T:کد کارها 0505T: کد کارها 0506T:کد کارها
 60:زمان 2:واحد 2:واحد 60:زمان 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد

           

  مربی یار خالقیت:نام شغل

 

مربی یار فعالیت هاي :نام شغل
  اجتماعی -فرهنگی

 

مربی یار فعالیت هاي :نام شغل
 علمی کودکان

 

مربی یار سرگرمی و بازي :نام شغل
 از دبستانمراکز پیش 

 

شناختی مربی یار رشد :نام شغل
 کودك

 p- 531146:کد شغل p-31137:کد شغل p-531135:کد شغل p- 531138:کد شغل p-531132 :کد شغل نوبت اول 

 0301T :کد کارها 0305T: کد کارها 02T03:کد کارها 0303T:کد کارها 0603T:کد کارها
 60:زمان 2:واحد 2:واحد 60:زمان 60:زمان 2:واحد 2:واحد 60:زمان 60:زمان 2:واحد

 
  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *



۲٥ 

 تربیت کودكحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 

 

 

  

 5 :کد گروه خدمات و بازرگانی.:تحصیلیگروه 

 

    

 092210 :کد رشته تحصیلی تربیت کودك :رشته تحصیلی

 
  
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

 خاص يها یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 يریادگی يها حوزه گرید

16 16 

 یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 يها حوزه گرید خاص يها
 يریادگی

12 12 

 یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 يها حوزه گرید خاص يها
 يریادگی

8 8 
2 
3 
4 
5 
 4,0 4,0 دانش فنی تربیت کودك  6

* 

7 
مشترك ( کارگاه نوآوري و کار آفرینی 

 )در سه شاخه
 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

8 
مشترك در سه ( و تولید فناوري
 )شاخه

4,0 4,0 
پرورش مهارتهاي شناختی و خالق  

 کودك
8,0 8,0 

9 
  مراقبت از سالمت کودك

 )الزامی رشته در گروه( 
 8,0 8,0 پرورش مهارتهاي کالمی کودك 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
اجتماعی -پرورش مهارتهاي عاطفی 

 کودك
8,0 8,0 

 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11
کنترل بهداشت وایمنی محیط مراکز 

 پیش از دبستان
8,0 8,0       

       8,0 8,0 پرورش مهارتهاي ارتباطی و مشارکتی       12

 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  
 

 این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي ي و آمایش سرزمینی پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا
 .ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



۲٦ 

 

 L۱ ۱۰پایھ  درس

 ۱۱ اول پایھ درس

 ۱۱پایھ دوم درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل بھداشتی محیط 
 بستھ با ھمکاری مدیر

T۰۸۰۱ ٦۰=  

  

توسعه شاخص 
 هاي رشد 

حرکتی –جسمی   

T0201=60 

نظارت بر بهداشت فردي 
 کودك

T0202=60 

 نظارت بر تغذیه سالم
 کودك

T0203=60 

نجام کمک هاي اولیه به ا

 هنگام حوادث و سوانح

 T0206=60 

 کنترل بهداشتی محیط باز
 با همکاري مدیر

T0802 60=  

 

 

 

 

 کنترل ایمنی محیط بسته
 با همکاري مدیر

T0803 60=  

 

باز با کنترل ایمنی محیط 
 همکاري مدیر

T0804 60=  

 

نظارت بر استراحت و اوقات  
 فراغت کودك

T0204=60 

 

 

ارتباط و  توسعه

 مشارکت با همکاران
T0704=60 

 

  کنترل ورود و خروج

 با همکاري سایر کارکنان
T0806=60 

 

توسعه ارتباط و 
 مشارکت با کودك

T0701=60 

 

 L2و  L1مسیر آموزش رشته تربیت کودك سطوح 

توسعه ارتباط و 
 مشارکت با مدیر

T0703=60 

 

ارتباط و مشارکت  توسعه

 T0702=60 والدینبا 

 

مراقبت از کودك 
 بیمار

 T0205=60 



۲۷ 

 ۱۲اول پایھ  درس

 ۱۲دوم پایھ  درس
 

 ۱۲سوم پایھ درس 
 L۲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرورش حواس کودك

T0305=60  

 آماده کردن کودك براي خواندن

T0504=60 

 توسعه واژگان کودك

T0501=60 

کودك  توسعه برقراري ارتباط
 با دیگران

T0403=60 

 

 

 

 توسعه مهارتهاي شنیداري

T0503=60 
رورش شناخت کودك ازمحیط اجتماعیپ  

T0303=60 

 پرورش شناخت کودك از محیط طبیعی
T0302=60 

  پرورش خودآگاهی کودك

T0401=60 

 

 آماده کردن کودك براي نوشتن

 T0505=60 

 

توسعه ارتباط و 
 مشارکت با کودك

T0701=60 

 

توسعه عوامل موثر بر 
 رشدشناختی

T0301=60 

توسعه عوامل موثر بر رشد 
 عاطفی اجتماعی

T0401=60 

 

پرورش آگاهی کودك از 
 احساسات دیگران

T0402=60 
 

  خالقتوسعه ویژگی هاي تفکر 

T0603=60 

 

پرورش مشارکت کودك در 
 فعالیتها 

T0404=60 

 

توسعه عوامل موثر بر 
 رشد کالمی

T0501=60 

 



۲۸ 

شمار
 ه

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی ساعت تئوري ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس

1 
 

از سالمت  مراقبت 
 کودك

 
0922100110 

مشترك در 
 گروه
 

 سال دهم
 

120 
 

180 

T0201 
T0202 
T0203 
T0205 
T0206 

66 N 21، 1سطح مدیریت مواد و تجهیزات N 
 1سطح  داشتن درك درست ازسیستم سازمانی

21 N 21، 2سطح  مسئولیت پذیري N  داشتن

 1سطح  درك درست ازسیستم سازمانی

72 N 1سطح  مسئولیت پذیري 

72 N 2سطح مسئولیت پذیري 

64 N 42، 1سطح  مدیریت زمان N  به کار

 1سطح  گیري فناوري هاي مناسب

L1G1 

L1G2 

L1G3 

L1G4 

L1G5 

2 
بهداشت و ایمنی کنترل 

محیط مراکز پیش از 
 دبستان

0922100211 
مشترك در 

 شدته

سال 

 یازدهم
120 
 

180 
 

T0801 
T0802 
T0803 
T0804 
T0204 

66 N 1سطح  مدیریت مواد و تجهیزات، 

66 N 1سطح  مدیریت مواد و تجهیزات 

72 N 42، 1سطح  مسئولیت پذیري N  به کار

 1سطح  گیري فناوري هاي مناسب

72 N 42،  1 مسئولیت پذیري سطح N  به کار

 1سطح  گیري فناوري هاي مناسب

72 N 1سطح  مسئولیت پذیري 

L1G6 

L1G7 

L1G8 

L1G9 

L1G10 

 

3 
پرورش مهارتهاي 

 ارتباطی و مشارکتی 
مشترك در  0922100311

 رشته

سال 

 یازدهم
120 180 

T0703 
T0704 
T  0702  

0806 T 
0701 T 

72 N 1سطح  مسئولیت پذیري 

54 N  شرکت در اجتماعات و فعالیت ها سطح

2 

54 N  1شرکت در اجتماعات و فعالیت ها سطح 

72 N 1سطح  مسئولیت پذیري 

35 N 1سطح  یادگیري 

L1G11 

L1G12 

L1G13 

L1G14 

L1G15 

 

 تربیت کودك هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 

 5: کد گروه خدمات و بازرگانی :گروه تحصیلی

 092210: کد رشته تحصیلی تربیت کودك: رشته تحصیلی
 



۲۹ 

 

 

 

 

شمار
 ه

 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی ساعت تئوري ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس
نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي 

 کار

4 
پرورش مهارتهاي شناختی و خالق 

 کودك

0922100412 

 

مشترك در  
 180 120 سال دوازدهم رشته

 

T0301 
T0305 
T0302 
T0303 
T0603 

21 N 1سطح داشتن درك درست ازسیستم سازمانی 
35 N 1سطح  یادگیري 
57 N 1سطح  آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

57 N 1سطح  آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

15 N 1سطح  تفکرخالق 

L2G1 
L2G2 

L2G3 

L2G4 

L2G5 

 

 0922100512 پرورش مهارتهاي کالمی کودك 5
مشترك در  

 180 120 سال دوازدهم رشته

T0501 
T0504 
T0502 
T0505 
T0506 

21 N 1سطح داشتن درك درست ازسیستم سازمانی 
57 N 1سطح  آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

57 N سطح  آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

57 N 1سطح  آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

57 N 1سطح  آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

L2G6 

L2G7 

L2G8 

L2G9 

L2G10 
 

6 
اجتماعی  –پرورش مهارتهاي عاطفی 

 کودك
مشترك در   0922100612

 180 120 سال دوازدهم رشته

T0401 
T0405 
T0403 
T0404 
T0402 

35 N 1،21سطح  یادگیري N  داشتن درك درست
 1سطح  ازسیستم سازمانی

54 N  1شرکت در اجتماعات و فعالیت ها سطح 

51 N  1اجتماعی بودن سطح 

51 N  1اجتماعی بودن سطح 

21 N 1سطح داشتن درك درست ازسیستم سازمانی 

L2G11 

L2G12 

L2G13 

L2G14 

L2G15 



۳۰ 

 تربیت کودك هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی

  
 5: کد گروه خدمات و بازرگانی : گروه تحصیلی

     092210:کد رشته تحصیلی تربیت کودك:رشته تحصیلی

 
 12پایه  11پایه  10ایه 

 نام درس
 ساعت  واحد 

 نام درس
 ساعت  واحد 

 نام درس
 ساعت  واحد 

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

مراقبت از 
 سالمت کودك

 -  - 8  -  -  300 

کنترل ایمنی 
و بهداشت 

محیط 
پیش از مراکز

 دبستان

-  -  8   -  - 300  
پرورش مهارت 

شناختی  هاي
 کودك وخالق

-   -  8 -   - 300 

              

پرورش 
مهارت هاي 

و  ارتباطی
 مشارکتی

-  -  8  -   -  300 
پرورش مهارت 

 کالمیهاي 
 کودك

- - 8  -  -  300 

                            

پرورش مهارت 
 –عاطفی  هاي

 اجتماعی
 کودك

-  - 8   - -   300 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          
                     

 900     24     جمع 600     16     جمع 300     8     جمع



۳۱ 

 

 رشته عطایی ا مدارك و نامه گواهی

:نام و نام خانوادگی   
شماره 
:ملی :تاریخ ارزشیابی      

نام حرفه در سطح 
:صالحیت  

 مراقب کودك
:کد  53110191 

شغل/گروه کاريتعداد   15 
تعداد 
:کارها  

15 
:سطح  L1 

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 شماره گواهینامه کد کارها

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   T 0201 531140 ورزش کودك پیش از دبستان مراقب 1

   T ۰202 531131 دایه 2

   T 0203 531142 مراقب تغذیه کودك 3

   T 0205 531146 بیمار مراقب کودك 4

   T 0206 531132 پرستار بچه 5

 مراقب بهداشتی محیط بسته مراکز پیش از دبستان 6
531136 0801 T 

  

7 
 T 0802 531137 مراکز پیش از دبستان ازمراقب بهداشتی محیط ب

  

   T 0803 531138 مراکز پیش از دبستان ستهمراقب ایمنی محیط ب 8

   T 0804 531139 مراقب ایمنی محیط باز مراکز پیش از دبستان 9

   T 0204 531143 مراقب استراحت و اوقات فراغت کودك  10

 دبستانمراکز پیش از رابط بین مدیر و کارکنان  11
531134 0703 T 

  

 ارتباط و مشارکت با کارکنانمراقب  12
531144 0704 T 

  

   T 0702 531141 مراکز پیش از دبستانرابط بین والدین و  13

14 
مراکز پیش از  ورود و خروج کودك درمراقب 

 دبستان
531135 

0806 T 
  

   T 0701 531145 مراقب مشارکت کودك در فعالیتها 15

نام خانوادگی  نام و
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



۳۲ 

 رشته عطایی ا مدارك و نامه گواهی
  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 :صالحیت

 تربیت کودك
 53110192 :کد

 15 :شغل/تعداد گروه کاري
تعداد 
 :کارها

15 
 L2 :سطح

 امه هاگواهین

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 شماره گواهینامه کد کارها

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   p- 531137 0305 T یار سرگرمی و بازيمربی  1

2 
 p- 531135 مربی یار فعالیت هاي علمی کودکان

0302 T   

3 
 p- 531138 اجتماعی  -مربی یار فعالیت هاي فرهنگی

0303 T   

4 
 p- 531132 مربی یار خالقیت 

0603 T   

5 
 p- 531136 مربی یار موسیقی و تئاتر

0503 T   

6 
 p- 531134 مربی یار قصه گو

0502 T   

   p- 531139 0505 T مربی یار خواندن 7

8 
 p- 531140 مربی یار نوشتن

0506 T   

   p- 531142 0405 T مربی یار ارتباط و مشارکت در فعالیت ها 9

   p- 531143 0403 T نمایش هاي خالق  مربی یار 10

   p-531141 0404 T مربی یار ارتباط و مشارکت با دیگران 11

   p- 531144 0401 T اجتماعی کودك –مربی یار رشد عاطفی  12

   p- 531145 0501 T کودك زبان آموزيمربی یار  13

   p- 531146 0301 T کودك شناختیمربی یار رشد  14

   p- 531147 0402 T کودك  خود آگاهیمربی یار رشد  15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 خانوادگینام و نام 
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی ارزشیابی 
  :نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



۳۳ 

 تربیت کودك در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
یادگیري با توجه به واقعیت هاي مراکز پیش از دبستان با ارائه پروژه، نمونه کار،  – و تفسیر پدیده ها با طراحی فعالیتهاي یاددهیدرك  -1

 پودمان، واحد کار

دست  تقویت انگیزه هنرجویان با پیش بینی فعالیت هایی مانند بازدید از مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی ، برپایی نمایشگاه هایی از -2
 اجراي پروژه هاي فردي و گروهی مرتبط با رشته  ساخته هاي هنرجویان و

حل مسئله، بهبود روش هاي آموزش، تفکر سیستمی، تفکر خالق، تفکر ( یادگیري – به کارگیري انواع تفکر در روش هاي یاددهی -3
 . . . ) انتقادي،

 حدکارایجاد فرصت هاي نوآموز و خالق از طریق پروژه، نمونه کار و وا -4

 تاکید بر مشارکت هنرجویان از طریق رویکرد یادگیري مشارکتی و اقدام پژوهی  -5

 تعامل هنرجویان با هنرآموزان ، هم ساالن و محیط هاي یادگیري -6

 در برنامه هاي آموزشی استفاده ازفناوري هاي نوین ، فضاي مجازي، نرم افزار و فیلم -7

 تربیت کودك اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 استفاده از ابزارها و روش هاي متنوع ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی -1

 ارزشیابی مستمر و عملکردي جهت سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي حرفه اي وعمومی هنرجویان رشته -2

 توسط هنرجومنظور سنجش شایستگی هاي کسب شده  خودآگاهی و خودارزیابی به -3

 ارزشیابی اندوخته ها و شایستگی هاي حرفه اي هنرجویان درشرایط استاندارد و بدون اضطراب -4

 تاکید بر مشارکت سایر دانش آموزان و و الدین در سنجش شایستگی هاي حرفه اي و عمومی هنرجویان -5

 یحل مسئله در زندگ اجراي فرایند ارزشیابی در بستر کار گروهی و موقعیت هایی جهت -6

 یادگیري - تاکید بر ارزشیابی هنرجویان در فرایند یاددهی -7

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی -8

 تربیت کودك رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت
 لیسانس و باالتر : مدرك تحصیلی  -1

 : رشته تحصیلی -2

 )دبستان و دبستان، روان شناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی تحصیلیبا گرایش هاي آموزش و پرورش پیش از ( علوم تربیتی) الف

 بهداشت عمومی و پرستاري) ب

 :گذراندن دوره هاي زیر: مدرك حرفه اي  -3
 آموزش هاي بدو استخدام و ضمن خدمت ) الف     

 آموزش هاي فناوري مرتبط با محتوي برنامه درسی رشته) ب     
 :دو دوره زیرگذراندن یکی از ) ج            



۳٤ 

 کارگاه هاي آموزشی مرتبط با مراکز دولتی و خصوصی -1     
 دوره هاي عملی در مراکز آموزشی مرتبط -2     

 سال فعالیت آموزشی 3حداقل : تجربه کاري -4

 تربیت کودك الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 و دستیار هنرآموز جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی رشته  سرپرست بخش ،آموزش هنرآموزان  -1

  شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی رشته اه هاي آموزشی جهت دستیابی بهتجهیز کارگایجاد و  -2

 تعیین استانداردهاي آموزشی فضا جهت فعالیت هاي عملی و کارگاهی رشته  -3

 زارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشتهمشارکت مراکز دولتی و خصوصی و دیگر بخش هاي و -4

 نفر هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک دستیار هنرآموز به ازاي هر  -5

 تخصیص منابع مالی جهت تهیه و توزیع بسته آموزشی ، پوستر و تجهیزات کارگاهی و مواد مصرفی رشته -6

هیه ساز وکار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی ،مواد و رسانه پایش برنامه درسی از طریق اعتبار بخشی ، بازدید از واحدهاي آموزشی و ت -7

 هاي یادگیري

وزارت آموزش و ( تجهیز کتابخانه هاي مراکز آموزشی رشته با کتاب هاي مرجع و مجموع دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مصوب  -8

 )پرورش ،سازمان بهزیستی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تربیت کودك بی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشتهفرایند ارزشیا 
 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیردمربی پیش از دبستان  سال برنامه درسی رشته 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر   -

 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد مربی پیش از دبستان برنامه درسی رشته -
 

 تربیت کودك دروس رشته آموزشیاجزاي بسته 
 هاي آموزشیپوستر -1

 نرم افزار دانش آموز -2

 کتاب درسی دانش آموز -3

 بروشور -4

 کتاب راهنماي معلّم -5

 کتاب کار دانش آموز -6

 فیلم آموزشی -7

 سایت آموزشی معتبر -8

 کتاب مرجع -9

 فیلم راهنماي معلّم -10
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