
1 

 

 
 

 را��مای ��� ��ی 
���ی�ی ��وه

 ��ر  و  ����گ  :��� ای  -

���ی�ی 
 ��ا�-��و :��� ای -ر��ه 

 

 ��ت ��ویب � �ورای عا�ی آ�وزش و �ورش

 

١٤٠٠� سال : �ر� ا�تبار  

 � � �قاضای بازار کار � �ل ��ور:  ٢١٠٠٠���

 ��ر ��وب �ورای عا�ی آ�وزش و�ورش



2 

 :فهرست
 3 ................................................................................................................................................. مقدمه

 5 ...................................................................................................................... یلیتحص شاخه و دوره اهداف

 5 ............................................................................................................. هنر و فرهنگ گروه ضرورت و تیاهم

 5 .................................................................................................. هنر و فرهنگ گروه یلیتحص يها رشته جدول

 6 .............................................................................................. هنر و فرهنگ گروه در یلیتحص تیهدا يرهایمس

 7 ....................................................................................................... هنر و فرهنگ گروه مشترك دروس جدول

 8 ........................................................................................... هنر و فرهنگ گروه در دهم هیپا یشغل دروس جدول

 8 ................................................................................................ هنر و فرهنگ گروه یدرس برنامه ییاجرا الزامات

 9 .......................................................................... هنر و فرهنگ گروه یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

 11 ................................................................................................. کیگراف-فتو یلیتحص رشته ضرورت و تیاهم

 12 ................................................................................................................................. یآموزش یازسنجین

 13 ........................................................................................... )آموزش یسنج امکان( یآموزش حرفه واحد انتخاب

 14 ............................................................................................................... کیگراف-فتو رشته تفصیلی اهداف

 16 ......................................................................................... کیگراف-فتو رشته به يورود دانشآموزان يها یژگیو

 17 .............................................................................. یکاردان دوره در شیگرا و رشته در یلیتحص تیهدا يرهایمس

 18 ....................................................................................................... کیگراف-فتو رشته در احراز قابل مشاغل

 19 .................................................................................................. کیگراف-فتو رشته يحرفها توسعه يرهایمس

 20 ........................................................ کیگراف-فتو رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يا حرفه يها یستگیشا

 26 ............................................................................................... کیگراف-فتو رشته در یفن ریغ يها یستگیشا

 27 ............................................................................................. ارزشیابی براي کارها و هاي شایستگی بندي گروه

 28 ............................................ کاردانش و يا حرفه و یفن يها شاخه کیگراف-فتو اي حرفه-تحصیلی رشته دروس جدول

 L1 ................................... 29 ملی اي حرفه صالحیت اول سطح يریتصو شیرایو و یپرسنل یعکاس ماهر کارگر آموزش نقشه

 L2 ..........................................30 ملی اي حرفه صالحیت دوم سطح یافپوگریتا و يرسازیتصو نیتکنس کمک آموزش نقشه

 31 ................................................................................... کیگراف-فتو رشته يها یستگیشا ـ دروس قیتطب جدول

 32 .............................................................................................. کیگراف-فتو رشته ییاعطا مدارك و نامه یگواه

 34 .......................................................................... کیگراف-فتو رشته در یلیتحص شرفتیپ یابیارزش انتخاب اصول

 35 .......................................................................................... فتوگرافیک رشته آموزان هنر يا حرفه يتهایصالح

 35 ................................................................................................ فتوگرافیک رشته یدرس برنامه ییاجرا الزامات

 35 ...........................................................................فتوگرافیک رشته یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

 36 ................................................................................................ فتوگرافیک رشته دروس یآموزش بسته ياجزا

 
 



3 

 مقدمه

را در برنامه هاي درسی بوجودمی آورند ، ساماندهی این تغییرات و تدوین و نگارش برنامه درسی جدید  راتییتحوالت نظام هاي آموزشی ناگزیر تغی
با تغییرات در نگرش  مواجه دوباره و چندباره با آن است که بی تردید در مسیر این پژوهش متاثر از تحوالت مذکور ، نیازمند پژوهش هاي متناسب

در موجود و اسناد نامه درسی  برشوراي برنامه ریزي در رشته هاي گرافیک و عکاسی با مطالعه و بررسی .بینی نیست نیز قابل پیشو رویکرد ها 
و حرفه اي ایران ،  ، سازمان فنی ISCOو همچنین اسناد ... ، آسیا و  هاي امریکا ، اروپا اختیار گذاشته شده حوزه مشاغل چند کشور در حوزه

در آغاز راه ، دو برنامه درسی در رشته هاي گرافیک و عکاسی در پژوهش اولیه بصورت مستقل انجام .کار خود را شروع کرد ... مرکز آمار ایران و 
براي رشته ... ) ، مالزي ، استرالیا ، انگلستان ، هند ، کانادا و  ISCO2008  ،Onet(اسناد باالدستی که در شد اما به تدریج پس از مطالعه اي 

در اسناد مذکور  بر اساس توضیحاتی که.در دنیاي کار وجود داشت  L3سطح صالحیت و براي رشته عکاسی  L5و   L4گرافیک سطح صالحیت 
اما مطالعات در حوزه هاي کشور هاي .شده بود پیش بینی  L5و  L4، در سطح آمده بود براي رشته گرافیک در اروپا و آمریکا صالحیت حرفه اي 

حرفه اي در حوزه بزرگ گرافیک و تبلیغات  هاي صالحیتکشور می توان آموزش نشان می داد که بر اساس نیاز هاي ... ) هند ، فیلیپین و ( آسیا 
همچنین دنیاي کار و حرفه و شغل براي گروه شغلی بزرگ  .را در دوره هاي فشرده و با رعایت محدود و متناسب با نیاز بازار کار ، در نظر گرفت

ن سطح صالحیت نیاز دارد با این به اییعنی ورود به دنیاي کار  معرفی می کند L3را  باالترین سطح صالحیت Photographersعکاسان 
متناوب از دو استفاده شد و طی چهار روز  در ایران براي بررسی وضعیت شغلی حرفه هاي عکاسی و گرافیک) Dacum(از روش دیکوم  مطالعات

ایجاد تغییر تکنولوژي، ثیرات شدید ازچالش ها ، مفاهیم جدید ، تا( گروه خبرگان و شاغلین بازار کار دعوت شد تا وضعیت فعلی این مشاغل 
تنظیم و وظایف 1 -7با عنوان جدول و گفتگو و پرسش قرار گرفت نتیجه حاصل از دیکوم ها ، در جداولی  مورد بحث... ) شایستگی هاي جدید و 

 شنا شدیممیان رشته اي آ همچنین در این مسیر و با مطالعه اسناد مرکز آمار ایران با مشاغل ترکیبی و یا.و کار هاي این حوزه از مشاغل ثبت شد
بازار کار در براي ایجاد رشته تحصیلی کارآمد و متناسب با نیاز هاي .که ورود فعاالن حوزه گرافیک در حوزه عکاسی و بالعکس را نشان می داد 

در نهایت با نظر کمیسیون و  تعریف شد) گر ماهر و کمک تکنسین کار(  L2و  L1 هر دو گروه شغلی گرافیک و عکاسی سطوح ایران ، ابتدا براي
درآمد » گرافیک-فتو« :با عنوان شغلی دردنیاي آموزش بشکل تلفیقی هگرو برنامه ریزي درسی این دوو با تایید ناظرین پروژه  تخصصی هر دو گروه

نیرو هاي کار آمدي  تربیتهدف از تدوین این برنامه درسی  .و مدون شد طراحی )Photo + Graphic(گرافیک -با عنوان فتوکه سند پیش رو 
ضمن ایجاد در آمدزایی و با ایجاد کار آفرینی در مسیر توسعه عکاسی  بازار کار شده در مشاغل بین رشته اي گرافیک و است که بتوانند وارد

 .دناقتصادي کشور نقش موثري داشته باش

 .تقبل پیش بینی شده ، اشاره شده اس به الزامات اجرایی این رشته تحصیلی براي حصول نتایج ازدر ادامه این سند 

آموزشی، مدیران آموزشی در امید است این سند راهنماي برنامه درسی بتواند براي برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار 
اساس شایستگی، کارشناسان فنی و  اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر

حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران 
در جهت اصالح ساختار مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري مفید واقع شده و گامی 

 .آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي
 تربیت 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

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مهارت 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

 تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  –راهنمایی شغلیفراهم نمودن شرایط هدایت و  -

 

 هنرفرهنگ و اهمیت و ضرورت گروه 

شکوفایی و رشد و بالندگی هر سرزمینی در دوره هاي گوناگون وابستگی بسیاري به شکل گیري تمدن آن دارد و تمدنها نیز وام دار فرهنگ و 
از این رو توسعه و آموزش در زمینه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواري تمدن کشور مهم است بلکه زمینه گسترش .هنر مردمان خویشند

با وجود سابقه کهن و دیرینه هنر در کشور عزیزمان ایران و درآمیختگی آن با . ي اقتصادي را نیز به گونه اي شایسته فراهم می آوردفعالیتها
از طرفی بر . فرهنگ اصیل اسالمی براي رساندن پیامهاي ناب این این دین الهی ضروري است ، هنرمندان متعهدي در این جامعه رشد یابند 

صوب شوراي عالی آموزش و پرورش شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهاي مختلف هنري و زیبایی شناسی ، شناخت اساس اهداف م
ونیز تاکید  اسناد باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنري ، قدردانی از آثار و ارزش ... زیبایی هاي جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی و 

ه دارند برنامه ریزي و اجراي بخشی از این اهداف بر عهده دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزشهاي فنی و حرفه اي و کاردانش توصی... هاي هنري و
این دفتر بنا به سهم خود در عرصه هاي مختلف هنري که از بازار کار بیشتري برخوردار بوده و در حال رشد می باشند ، اقدام به برنامه . است

 . ته هاي گوناگون هنري در مقطع متوسطه دوم نظام جدید نموده است ریزي و اجراي رش

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه فرهنگ و هنر

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرهنگ و هنر

 -021310زیبا هنرهاي-021210)تزئینات داخلی(طراحی دکوراسیون داخلی- 028821 برنامه تلویزیونی تولید
-فتو -021220 الگو و لباس طراحی -021510نمایشی هنرهاي و موسیقی -021410)گلیم /فرش(دستی صنایع

( دستی صنایع-021412)سرامیک و سفال(دستی صنایع -021411)چوب(دستی صنایع -021110 گرافیک
 021110شنیداري -رسانه هاي دیداري -021414)فلز( دستی صنایع -021413) سازي جواهر
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 مسیرهاي هدایت تحصیلی در گروه فرهنگ و هنر
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 مشترك گروه فرهنگ و هنر جدول دروس

 4: گروه تحصیلی  کد فرهنگ وهنر: گروه تحصیلی 

 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی ساعت تئوري ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره

 (٤۱)N(۷۲) N (٥۱)T(۰۷۰۱) T(۰۱۰۷) N 180 120 10 مشترك در گروه 0211100110 حروف و تصویر  عکاسی پرسنلی و ویرایش 1

  )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  2
 مشترك در گروه

10     

  )انتخاب از گروه(3انتخابی درس 3
 مشترك در گروه

10     

4         

5         
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 فرهنگ و هنرجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 

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

 تولید برنامه تلویزیونی
تصویر برداري و صدا برداري برنامه 

 هاي تلویزیونی
 --- )هنرهاي چوبی(دستی صنایع 

 طراحی دکوراسیون داخلی
 وفضاهاي موکت سلولزي،رنگ، تزئینات

 داخلی 
 --- )سفال(صنایع دستی 

 --- )طال و جواهر(صنایع دستی  --- هنرهاي زیبا

 --- )شیشه گري(صنایع دستی  --- موسیقی و هنرهاي نمایشی

 -- رسانه هاي دیداري و شنیداري طراحی ، مدلسازي و دوخت دامن طراحی الگو و لباس

 گرافیک-فتو
حروف و  عکاسی پرسنلی و ویرایش

 تصویر
  

   فرشدستی و رایانه اي نقشه کشی  )فرش(صنایع دستی 

 اجرایی برنامه درسی گروه فرهنگ و هنرالزامات 

 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 
عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چـارچوب مفـاهیم و راهکـار    به  اجراي برنامه درسی ملی

هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت     
 :این سیاست ها و الزامات عبارتند از برخی از اهم. هاي فنی و تخصصی می باشد

تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلف درون آموزش و پرورش و تاییـد و   .1
 ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلـف بـا   آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسـان، مشـاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور        .3
 ري ؛طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگی

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4

بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کـردن آن بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرون        .5
 آموزش و پرورش؛ 

مات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعـات و پـژوهش هـاي    فراهم آوردن استلزا .6
 مورد نیاز؛

ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهـت ارتقـاي سـطح     .7
 برنامه درسی ملی؛عملکرد مدارس در اجراي 

 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8
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 گروه فرهنگ و هنرفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 .می گیردسال برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 گرافیک-فتوضرورت رشته تحصیلی اهمیت و 

 یا شکل گرفت اگر چه همزمان و يل ارتباط تصویري در زندگی بشراشکااولین  یکی از  وار غار هاتصویر بر روي دی نقشدر آغاز با 
جوامع بشري ارتباطات تصویري آنچنان رشد و در  زندگی مدرن  با .نقش هایی زده بود شیاء و ظروف نیز ثبتبشر  بر روي ایش از آن پ

نیاز  .که فرآیند شکل گیري و تکامل هنر گرافیک راه هاي چندین ساله را گاهی با سرعت روز و ساعت طی کرده است  یافتبالندگی 
و آرم ها ، طراحی حروف براي خطوط و زبان هاي رایج همگام با تکامل فرآیند چاپ ، طراحی شهري ، ها  نشان، به عالئم بصري 

همه و همه در حوزه فعالیت هاي گروه .... ،در حوزه نشر ، دنیاي پیچیده و متفاوت تبلیغات  گرافیک محیطی ، گرافیک مطبوعاتی
گرافیک گاهی مسیر تلفیقی و گاه کامال مستقل را  هنر هنر عکاسی نیز در کنار ود نحان گرافیک تعریف می شوشغلی بزرگ طرا

. یافتصنایع بصورت خدمات اجتماعی ظهور و بروز همگام با سایر  به گونه اي است که هنروسعت دنیاي گستردگی و  . پیموده است
وابستگی شدید پیدا کرده  و فناوري هاي روز ها تکنولوژيکه به فعالیت هاي این حوزه به شمار می آید  هنر و صنعت عکاسی از جمله

و کاربرد  یسادر حیطه هنر گرافیک و عکی یبا پیشرفت قابل مالحظه نرم افزار هاي اجرا .با آن مسیر تکامل را پیموده استو همگام 
( ياهمیت این بخش از فعالیت اقتصاد بهمی توان  ...وسیع آن در بسیاري از مشاغل دیگر در گروه هاي بزرگ خدمات ، صنعت و 

هنر گرافیک ارتباط این در قالب به تصویر و عکس و ساماندهی آنها  و حجم انواع تبلیغات نیازگستردگی .در جامعه پی برد  )اقتصاد هنر
این حوزه نشان می دهد نظام آموزشی فعلی تا  رو پژوهش هاي انجام شده دمطالعه  .را نیز نمایان می سازد يدو حوزه از فعالیت هنر

ارائه و مناسبات  به نیاز هاي جدید روش هاي جدید جامعه ياروامعه موفق بوده است اما باید در مسیر فرحدودي در برآوردن نیاز ج
دو گروه  l2و  l1ت توجه نمود بنابراین در مسیر توسعه حرفه اي رشته در سطح مهار گرافیک و عکس اقتصادي و اجتماعی در حوزه

جدا از هم  در دو مسیر l3در سطح  و )گرافیک-فتو( عکس گرافیک :عنوان تحتشده اند تلفیق ارائه ی به صورت ساو عک شغلی گرافیک
جایگاه این تلفیق در برنامه هاي توسعه ي  و کشور در بازار کار نیاز هاي این دو شغلام دغشک ابی                    .ادامه می یابند

 .کشور در نظر گرفته شده است
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 نیازسنجی آموزشی

مشاغل و تولد مشاغل جدید فناوري هاي جدید ، مرگ برخی از  الگو هاي مصرف ،، تکنولوژي ، با توجه به تغییرات اجتماعی 
این تغییرات سبب حذف برخی از کد کار ها در واحد حرفه و یا  ه وبودمتناسب با نیاز هاي زندگی در دنیاي جدید امري اجتناب ناپذیر 

حذف گروه بزرگ مشاغل با  )3431کد (تغییر وظایف یک شغل در یک گروه کاري شده است به طوریکه در حوزه شغلی عکاسی 
را به نرم ابزار هاي اجرا هاي دستی جاي خود هاي ظهور، چاپ و ویرایش عکس در فیلم و کاغذ شده ایم و یا در هنر گرافیک  تکنسین

مسیر طراحی گرافیک یا حذف شوند  است تا تعداد بی شماري از کارها درافزار هاي سریع و پیشرفته داده است و این خود سبب گشته 
 ...کاهش پیدا کنند مانند مسیر و پروسه لیتوگرافی و یا تغییر ماهیت بدهند و یا

 2022امریکا و آسیا فعاالن رشته هاي گرافیک به طور متوسط تا سال  ، بر اساس مطالعات انجام شده در بخش هایی از قاره اروپا
با در دو حوزه عکاسی و گرافیک همچنین طبق نظر کارشناسان و خبرگان  .درصد رشد شغلی خواهد داشت  14تا  11 حدود میالدي

 . روبرو هستیم 1405درصد تا سال  50توجه به رشد جمعیت و نیاز و تقاضاي بازار کار همچنان با رشد حدود 

البته مقایسه نتایج حاصل از نظر سنجی خبرگان و مطالعات بین المللی نشان می دهد که نیاز داخل کشور به بین رشته اي ها در 
این بدین معناست که نیروي انسانی تربیت شده در این سه  .عکاسی و کامپیوتر تفاوت معناداري وجود دارد، سه مسیر شغلی گرافیک 

 . و یا کار ها را در این سه شغل دارندم برخی از وظایف و انجارشته توانایی ورود 

متصور شد ) گرافیک-فتو( گرافیک -بین و متعادل را براي رشته ي عکس وان شده می توان چشم اندازي بینابا توجه به موارد عن
در این مسیر هم آموزش .کار کردنیروي کارآمد به عنوان دستیاران دنیاي کار تربیت نموده و راهی بازار  L2و  L1در سطح که در آن 

 .هاي رسمی به واجب التعلیم ها نقش موثر دارد و هم آموزش هاي غیر رسمی در حوزه صنعت می تواند راهگشا باشد
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 )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 343و  341 :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
 3436 - 3431 :08کد 

 فتوگرافیک 3431و  3436   :واحد حرفه
  :88کد
 3436-3431 :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 -4
 حرفه در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی -7
 مربی 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 هاي اصلی مرتبط با حرفه 

  کشور

 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

 ... ) هاي به روز و مانند نرم افزار ( ضرورت آموزش تکنولوژي هاي جدید در این رشته به دلیل نیاز بازار کار  -
به شرط فراهم آمدن زیر ساختهاي اجتماعی و .آموزش و پرورش و بخش دولتی می توانند تربیت نیروي کار با صالحیت داشته باشند -

 عدم مدرك گرایی 
 به دلیل وجود بازار کار متناسب در شهر هاي بزرگ آموزش در مراکز استان ها -
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 گرافیک-فتواهداف تفصیلی رشته 

 
  عرصه            

    

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )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
استنباط، تامل، استدالل، (

تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

نقد ،کشف ،درك، 

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 درك شیوه هاي خالق در طراحی و تفکر -3
تدبیر و برنامه ریزي در انجام به موقع کار و  -4

 تحویل و پروژه ها در حوزه کاري عکس گرافیک
 انتخاب و بررسی هاي اولیه آثار تولید شده -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
نیت الهی و صادقانه در انجام کار ها به منظور تاثیر گذاري  -3 

 بیشتر 
تدبیر در نشانه هاي خداوند در زندگی و اهمیت کار و  -4

 داشتن همت بلند
ن به شیوه هاي مختلف تفکر در آیات الهی براي رسید-5

تفکر در آیات الهی براي داشتن عقل ( معشیت اقتصادي 
 )معاش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تامل ،حقوق و وظیفه اولیه  درك شناخت و-3

 مخاطبین حوزه عکس گرافیک
به منظور ثبت و ارائه آثار ) حقایق(کشف واقعیات  -4

 )به منظور انتشار( ه مخاطبان عکاسی و گرافیک ب
تجزیه و تحلیل محصول طراحی شده براي کارایی  -5

 بیشتر در جهت رضایت مشتري و در خواست

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 توجه به زیبایی ها و نظم حاکم بر طبیعت  -3
توجه و تفکر در انتخاب خالقانه موضوعات طبیعت در  -4

 عکس گرافیک
نقد آسیب هاي وارده به طبیعت به وسیله طراحی پوستر یا  -5

 عکس

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ایمان و باور به امر آموزش مستمر عکاسی و  -3

 گرافیک به صورت حرفه اي 
باور و اعتقاد قلبی به آموزش مستمر در حوزه -4

 عکاسی و گرافیک 
باور و التزام به پذیرش مسئولیت در انجام پروژه -5

 )عکاسی و گرافیک( ها محوله 
ایمان و التزام قلبی به ، به کار بردن فرآیند هاي -6

 بهبود آثار عکس و گرافیک 

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
ایمان و التزام به رعایت جنبه هاي اخالقی در تصاویر  -3

 عکاسی و طراحی گرافیک 
ایمان و التزام قلبی به رعایت ارزش هاي دینی در حرفه  -1-3

 عکاسی و طراحی گرافیک
باور به پرهیزکاري بعنوان یک اصل الهی در خلق و انتشار  -4

 آثار تصویري
باور به تحلیل عالیق هنرمند در بازتولید زیبایی هاي  -1-4

 طبیعت به عنوان مظهر خلقت الهی 
در تمامی مراحل تولید آثار  ایمان و باور به حضور پروردگار -5

 )حاضر و ناظر دانستن خداوند( هنري 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
حرفه اي در رابطه با افراد ایمان به رعایت اخالق  -3

 اجتماع
باور و التزام قانون گرایی و مسئولیت پذیري در  -4

 تولید و انتشار آثار هنري
باور به رعایت حریم خصوصی افراد در تولید و  -5

انتشار آثار عکس و گرافیک و التزام به مسئولیت هاي 
 پذیرفته شده در قبال مخاطبان 

 شایستگی پایه -1
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی  -2
 باور به صیانت از طبیعت بوسیله آثار عکس و گرافیک -3
ایمان به خرد ورزي از طریق مشاهده طبیعت به واسطه  -4

 خلق هنري
باور به تاثیرات عکس و گرافیک در نمایش آسیب هاي  -5

 وارده به طبیعت

 علم
کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توضیح خطر پذیري در انجام فعالیت ها و تولید  -3

 آثار عکس گرافیک
بیان قوانین مرتبط با حوزه هاي کاري عکاسی  -4

 گرافیک
توضیح و توصیف روش کار خالصه سازي در  -5

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
توصیف و نظم به کار رفته در آیات الهی در آثار عکس و  -3

 گرافیک
توصیف و بیان حقایق هستی از طریق تصاویري هنري که  -4

 مظاهر آیات الهی هستند
توصیف صفات جمال الهی و بازتاب آن در آثار عکس و  -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
وصیف و بیان امانتداري در تولید آثار عکس و ت -3

 گرافیک 
توصیف کار گروهی در طراحی آثار و محصوالت  -4

 عکس و گرافیک
بیان شیوه هاي نو و خالقانه در تشریح جنبه هاي  -5

 شایستگی پایه -1
 تگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیريشایس -2
توضیح و فهرست کردن موارد ایمنی و بهداشت در محیط  -3

 کار و طبیعت در هنگام تولید آثار عکس و گرافیک
توصیف قوانین خلقت از مسیر خرد ورزي و مشاهده  -4

 هنرمندانه طبیعت
بیان ، ثبت و مستند سازي آسیب هاي وارده بر طبیعت با  -5
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 گرافیک-فتواهداف تفصیلی رشته 

 
  عرصه            

    

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )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

 تجاري و تبلیغاتی آثار عکاسی و گرافیک گرافیک طراحی گرافیک و عکاسی
 برقراري ارتباط موثر و سواد رسانه اي  -1-5

 ) عکس و پوستر( گرافیک آثار عکاسی و 

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
عمل به قوانین و مسئولیت پذیري در رابطه با  -3

 خلق و انتشار آثار هنري
بهره برداري از شایستگی هاي زبان فنی در حوزه  -4

 انتشار آثار هنريتولید و 
به کارگیري طرح و ایده هاي خالق در انتشار اثر  -5

 هنري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 عمل به احکام الهی در تولید و انتشار آثار عکس و گرافیک -3
بکارگیري اخالق حرفه اي در تولید و انتشار آثار تصویري  -4

 با نگرش الهی 
نمایش تصویري نشانه هاي وجود خداوند در عرصه عکس و  -5

 گرافیک 
استفاده از عناصر و عالئم ایمانی و معنوي در آثار  -1-5

 فتوگرافیکی با توجه به آموزه هاي دینی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
) وطن دوستی( میهنی  –استفاده از نماد هاي ملی  -3

 در تهیه و نشر آثار عکاسی و گرافیک 
ارایه محصول در حوزه عکس و گرافیک مطابق با  -4

 کیفیت توافق شده 
رعایت حقوق مشتري در ارائه خدمات فنی عکاسی  -5

 و گرافیک 
مراقبت از خود و مشتري در برابر اتصاالت  -1-5

 ش ها و منابع نوري در استودیوالکتریکی فال

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
عمل به قوانین زیست محیطی در بکارگیري ابزار و وسایل  -3

 گرافیک  -مرتبط با حوزه عکس 
 بکارگیري مواد اولیه قابل بازیافت به طبیعت -4
استفاده از روش هاي مناسب دفع ضایعات در حوزه کار  -5

 گرافیک –عکاسی 

 اخالق
تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه -1 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
التزام عملی به انجام وظایف شغلی در نشر و  -3

 تولید آثار عکس و گرافیک 
و مستمر در حرفه ارزش گذاري به یادگیري مداوم  -4

 عکس و گرافیک
توجه به قوانین و مقررات شغلی و اخالقی در  -5

 رابطه انتشار آثار عکس گرافیک

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
پرهیزکاري و دوري از رذایل اخالقی در طراحی و تولید آثار -3

 عکس گرافیک
تولید آثار عکس  ترویج اخالق حرفه اي در طراحی و -4

 گرافیک
دینی از  –عالقه به استفاده از عناصر نشانه هاي مذهبی  -5

 گرافیک –زندگی انبیا و اولیاي الهی در خلق آثار عکس 
عالقه به استفاده از عناصر و نشانه هاي دینی در تولید  -1-5

 عکس گرافیک از آیین و مراسم مذهبی

 شایستگی پایه -1
 وزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر ح -2
تعهد به قوانین اجتماعی و حفظ حریم خصوصی  -3

 افراد در تولید آثار عکس گرافیک
قبول مسئولیت در قبال خسارات احتمالی به  -1-3

 افراد در فرایند تولید آثار عکس و گرافیک
داشتن روحیه با نشاط و خوشرویی در فرآیند  -2-3

 انجام کار عکس گرافیک
موزش به دیگران در فرآیند تولید داشتن روحیه آ -4

 آثار عکس گرافیک
تعهد به انجام کار هاي محوله و تولید و تحویل به  -5

 موقع آثار عکس گرافیک

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مسئولیت پذیري در قبال مواهب طبیعی و محیط زیست  -3

 در فرآیند تولید اثر هنري
در ) دوستدار طبیعت( استفاده فناوري هاي سبز عالقه به -4

 فرآیند تولید آثار عکس گرافیک 
ارزش قائل شدن به حقوق موجودات در طبیعت و محیط  -5

 زیست در هنگام فرآیند تولید آثار عکس گرافیک
تالش در جهت به تصویر کشیدن آسیب هاي وارده به  -1-5

 طبیعت و نشر آن در حوزه عکس گرافیک 
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 گرافیک-فتو آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی

 انضمام برگه راهنماي مشاوره ي تحصیلی و انتخاب رشته  به کارنامه قبولی پایه نهم -

 می سالم باشدساز نظر ج -

 )عدم کور رنگی و شب کوري( داشتن بینایی کافی  -
 استخوان بندي و اندام سالم و متناسبداشتن  -

 داشتن دستان سالم براي انجام کار هاي ظریف -

 )مجموعه دروس کار و فناوري و فرهنگ و هنر در سنوات قبل اشاره به نمرات ( داشتن عالقه به کار هاي فنی و هنري  -
 )اشاره به نمره مجموعه دروس ریاضی در سنوات گذشته (درك و هوش ریاضی  -
 )فن بیان ( دریافت و درك مفاهیم و انتقال آن به صورت شفاهی و کتبیقابلیت  -
 عالقه به طرح ایده هاي نو  -

 داراي شخصیت برون گرا ، جسور ، هنري و کنجکاو  -

 در صورت امکان آزمون ورودي از نوع رغبت سنجی انجام گیرد -

 .در صورت امکان مصاحبه حضوري از نوع رغبت سنجی انجام گیرد -
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 در دوره کاردانی و گرایش مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته
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 گرافیک-فتومشاغل قابل احراز در رشته 
 

 فتوگرافیککارگر ماهر 
 3431-34360191: کد حرفه

 فتوگرافیککمک تکنسین 
 3431-34360192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 بزرگ کننده عکس 1

 پرتره ساز ـ عکاس  2

 تکثیر کننده فیلم و عکس  3

 چاپ کننده عکس  4

 رتوش کار عکاسی  5

 عکاسی مجالس 6

 )دستیار عکاسی(متصدي البراتور عکاسی 7

8 
 افزار نرم با گرافیک و پردازي چهره

 Adobe photoDelu 

9 
  عکس ظهور و چاپ اپراتوري

Photographic Developers 
and Printers 

 ) graphic pre- press( گرافیک چاپ 10

 designer  ،typographicalطراح حروف  11

 رسام 12

 چهره پردازي و گرافیک با نرم افزار  13

 تصویر گران و طراحان گرافیک 14

 گرافیککپی کار  15

 هنرمند آثار نمایشگاهی) مجري نمایشگاه( 16

 گرافیک کامپیوتري 17

18  

19  

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 عکاسی براي مجالت 1

 ) بایگانی عکس هنري( تهیه عکس هاي خبري  2

 عکاس خبري 3

4 
 مطبوعاتی عکاسی

Photographer, press 

 طراح جلد کتاب 5

 روزنامه طراح صفحه کتاب و 6

 طراحی صفحات وب 7

 ) Artist layout( صفحه آرا 8

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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 گرافیک-فتو اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

 

 سطح یک

 

 

 

 سطح دو
فتوگرافیک کمک تکنسین  

34360192-3431  

 کارگران ماهر فتوگرافیک

34360191-3431  

 سطح پنج

سطح 
 چهار

 سطح سه
 تکنسین فتوگرافیک

34310193 

 

 تکنسین فتوگرافیک

34360193 

 

 تکنسین ارشد

  فتوگرافیک

34310194 

 

 تکنسین ارشد

 فتوگرافیک

 

 

هنرمند هنر هاي 
26510195 دیداري   

34310193 

 

طراحان گرافیک 
چند رسانه اي 

21660195 
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 گرافیک-فتو اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

   :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  34310193 :کد 3 :سطح عکاس :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 عکاسی پرتره بزرگسال عکاسی کودك و نوجوان عکاسی پرسنلی  عکاسی آتلیه اي
عکاسی عروس و داماد 

 خارج از استودیو
عکاسی جشن ها و 

 مراسم 
عکاسی همایش ها 

 رویدادها 
آماده سازي آتلیه 

 عکاسی

01 360 240  0101 L1 30 20 0102 L1 30 20 0103 L1 30 20 0104 L1 30 20 0105 L1 30 20 0106 L1 30 20 0107 L1      
 

 
عروس  دستیاري عکاسی

 و داماد در استودیو
عروس و داماد  عکاسی

 در استودیو
     

    0108 L1     0109  L1                         
 

عکاسی ( فتوژورنالیسم
 )مطبوعاتی

انتخاب عکس براي  
 مطبوعات

 گزارش تصویريعکاسی  عکاسی ورزشی عکاسی خبري
عکاسی از حوادث 

 )طبیعی و غیر طبیعی(

عکاسی براي نشریات 
دیجیتال و غیر (

 )دیجیتال
 عکاسی نشر ومطبوعات

02  426 240  0201 L2 35 23 0202 L2 45 25 0203 L2 30 15 0204 L2 30 15 0205 L2 30 20 0206 L2 32 20 0207  L2     
 

 
عکاسی رویداد هاي 
 اجتماعی و فرهنگی

عکاسی سیاسی و 
 پارلمانی

     بایگانی عکس خبري

    0208 L2      0209  L2     0210 L2                      



21 

 

 گرافیک-فتو انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

   :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  34310193 :کد 3 :سطح عکاس :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 عکاسی مستند
عکاسی مستند اجتماعی 

 شهري

عکاسی تزیینی از حیات 
براي پوستر و کارت (وحش

 (پستال

عکاسی مستند ثبت آسیب 
 هاي حیات وحش

عکاسی تزیینی از 
براي پوستر و کارت (طبیعت

 )پستال

 عکاسی ثبت آسیب هاي
 طبیعت

 )نجوم(عکاسی علوم
انداز هاي عکاسی از چشم 
 طبیعی

03 400 250  0301 L2 40 25 0302 L2 32 20 0303 L2 32 20 0304 L2 32 20 0305 L2 32 20 0306 L2 32 20 0307 L2      
 

 پژوهشگر عکاسی مستند عکاسی مستند خبري
عکاسی کاربرد هاي 

 تخصصی از حیات وحش
عکاسی کاربرد هاي 

 طبیعتتخصصی از 
 عکاسی مستند قوم نگاري عکاسی میکروسکوپی عکاسی پزشکی عکاسی زیر آب 

0308  L2 0308  L2 0309       0310       0311       0312       0313       0314       0315 L2      
 

 عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
عکاسی تبلیغاتی از اشیا و 
 کاالهاي کوچک در استودیو

از اشیا و عکاسی تبلیغاتی 
 کاالهاي ساکن در فضاي باز

عکاسی از کارخانجات و 
 خط تولید فضاي داخلی

عکاسی از قطعات و 
 محصوالت صنعتی

 عکاسی مد عکاسی تبلیغاتی از معماري
عکاسی تبلیغاتی از اشیا و 

 کاالي بزرگ در استودیو

04 280 170  0401 L3 25 16 0402 L3 29 18 0403 L3 23 14 0404 L3 29 18 0405 L3 23 13 0406 L3 29 18 0407       
 

 
عکاسی تبلیغاتی از اشیا و 
 کاالي متحرك در فضاي باز

 عکاسی از زیورآالت با مدل
عکاسی از زیورآالت بی 

 مدل
عکاسی از کارخانجات فضاي 

 خارجی
عکاسی از ماشین آالت 

 صنعتی
عکاسی از پوشاك بدون 

 مدل
عکاسی از نمایش هاي 

 پوشاك

    0408     0409       0410       0411       0412       0413       0414       



22 

 

 گرافیک-فتو انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

   :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  34310193 :کد 3 :سطح عکاس :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 عکاسی از بناهاي تاریخی عکاسی از سازه هاي مدرن عکاسی معماري
عکاسی تزئینی از معماري 

 شهري
عکاسی از معماري بومی و 

 روستایی
عکاسی از روند ساخت 

 )پروژه هاي معماري(
عکاسی از دکوراسیون 

 داخلی
 عکاسی از معماري داخلی

05 144 156  0501 L3 20 13 0502 L3 20 13 0503 L3 21 13 0504 L3 20 13 0505 L
3 20 13 0506 L3 21 13 0507       

 

 عکاسی از جزئیات بناها 
عکاسی از معماري شهري 
 با رویکرد فنی و اجتماعی

     

    0508    0509                           
 

 عکاسی سینما و تئاتر
عکاسی از تست گریم و 

 لباس بازیگران 
لوکیشن هاي  عکاسی

 شهري و روستایی
عکاسی رسانه اي تبلیغاتی 

 از فیلم
 عکاسی از پشت صحنه

 فیلم
 عکاسی از اجراي تئاتر عکاسی از صحنه هاي فیلم 

عکاسی از تست گریم فیلم 
 تلویزیونی

06 244 156  0601 L3 20 13 0602 L3 20 13 0603 L3 20 13 0604 L3 20 13 0605 L
3 21 13 0606 L3 21 13 0607       

 

 
عکاسی لوکیشن هاي 

 طبیعی
 عکاسی تمرین تئاتر

عکاسی از پشت صحنه 
 فیلم تلویزیونی

عکاسی از پشت صحنه 
 تلویزیونیتئاتر 

   

    0608    0609    0610    0611                   



23 

 

 گرافیک-فتو انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

   :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  34310193 :کد 3 :سطح عکاس :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 برگزاري نمایشگاه قاب سازي و شاسی کاري دیجیتال طراحی آلبوم اپراتوري چاپ عکس  ویرایش عکس رتوش و ویرایش
ارائه عکس به صورت 

 فتوکلیپ
 مونتاژ عکس

07 240 160  0701 L1 22 13 0702 L1 21 13 0703 L1 20 13 0704 L1 19 13 0705 L3 20 13 0706 L3 20 13 0707       
 

       جستجو و بایگانی عکس 

    0708                               
 

 تصویري طراحی نشانه طراحی تبلیغات
طراحی بروشور و 

 کاتالوگ
طراحی اوراق اداري و اسناد 

 مالی
پوستر طراحی 

 تبلیغاتی

طراحی تقویم و 
 سررسید

 طراحی نشانه نوشته
طراحی گرافیک 

 محیطی

01 372 236  0101 L2 26 16 0102 L2 21 13 0103 L2 21 13 0104 L3 23 15 0105 L3 21 13 0106 L1 27 18 0107    
 

 
طراحی عالئم تصویري 

 و پیکتوگرام

طراحی صفحات 
مجازي وب و 

 اپلیکیشن

     تا و برش و حجم 

       0108 L2 24 15 0109  L2     0110  L2                     



24 

 

 گرافیک-فتو دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

   :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  34310193 :کد 3 :سطح عکاس :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 طراحی ویترین فروشگاه طراحی استند نمایشگاهی طراحی غرفه طراحی نمایشگاهی
طراحی تابلو و سردر 
 نمایشگاه و فروشگاه

 )سیلک(اجراي چاپ دستی طراحی گرافیک بسته بندي
 آماده سازي تجهیزات

 چاپ

02 340 218  0201 L
3 33 22 0202 L3 30 20 0203 L1 25 16 0204 L3 23 14 0205 L3 23 15 0206 L3 25 16 0207 L1     

 

       دکور سازي 

    0208 L1                             
 

 اجراي گرافیک دیجیتال
کاربري نرم افزار طراحی 

 )تصویرسازي( گرافیک 
کاربري نرم افزار نشر و 

 IDمطبوعات 
نرم افزار ویرایش  اجراي

 PH  عکس
  3Dنرم افزاري  اجراي

اجراي وب و چندرسانه 
 اي

 شبیه سازي اجراي گرافیک متحرك

03 402 258  0301 L1 36 24 0302 L2 36 24 0303 L1 26 16 0304 L3 40 25 0305 L3 31 20 0306 L3 32 20 0307 L1      
 

       تصویر سازي مقدماتی 

    0308                               



25 

 

 گرافیک-فتو دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

   :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  34310193 :کد 3 :سطح عکاس :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نظارت بر چاپ و 
 تولید

 نظارت بر صحافی و تیغ اجراي فرم بندي
نظارت بر لیتوگرافی و 

 چاپ افست
 نظارت بر چاپ دیجیتال

نظارت بر ساخت و نصب 
 تابلوها

اجرا و نظارت بر چاپ 
 بروي مواد غیر کاغذي

 جلد سازي و صحافی

04 406 256  0401 L2 36 24 0402 L3 34 20 0403 L2 39 25 0404 L2 30 19 0405 L1 34 20 0406 L1 30 19 0407 L2    
 

طراحی نشر و 
 مطبوعات

صفحه آرایی کتاب 
 کودك

 صفحه آرایی مجله طراحی متن کتاب
صفحه آرایی 

 روزنامه
و تایپ فارسی 

 التین
 اجراي قلم فارسی خوشنویسی 

05 376 232  0501 L2 28 18 0502 L2 28 18 0503 L3 34 23 0504 L1 42 27 0505 L1 18 11 0506 L1 34 23 0507  L1     
 

      طراحی جلد تایپوگرافی  

    0508  L1     0509 L2                          
 

 تصویر سازي
تصویرسازي 

 آموزشی
اجراي نقاشی 

 دیواري
تصویرسازي کتاب 

 کودك
 تصویرسازي علمی

تصویرسازي 
 تبلیغاتی

تصویرسازي 
 آموزشی

 

06 310 196  0601 L3 26 16 0602 L3 23 15 0603 L2 21 13 0604 L3 26 16 0605 L3 29 18 0606 L1 30 20     



۲٦ 

 گرافیک-فتو رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 

 مسئولیت پذیري و تعهد کاري -1
 جمع آوري و گرد آوري اطالعات  -2
 امانت داري و رازداري -3
 یادگیري مادام العمر -4
 ارتباط موثر و کار تیمی -5
 کار ها و پروژهمدیریت  -6
 اجتماعی بودن  -7
 مذاکره -8
 کارآفرینی -9

 درستکاري -10
 به کارگیري فناوري هاي مناسب  -11
 کاربرد فناوري اطالعات  -12
 ر ارزش هاي دیگران احترام گذاشتن ب -13
 انتخاب و به کارگیري فناوري هاي مناسب  -14
 تفکر خالق -15
 نگرش سیستمی  -16
 اخالق حرفه اي -17

 



۲۷ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی    

:نام حرفه )ساعت 900(فتوگرافیک   :کد  :سطح    L3/1 
 

عکاس کودك:نام شغل  

 

عکاس پرتره:نام شغل  

 

 طراح آلبوم:نام شغل

 

 عکاس مجالس:نام شغل

 

 عکاس عروسی:نام شغل*

 

G3 
300 

عکاسی آتلیه 
 و مجالس

:کد شغل :کد شغل   :کد شغل :کد شغل :کد شغل 

  :کد کارها
)0102(عکاسی از کودك ونوجوان  

عکاسی پرتره :کد کارها
)0103(بزرگسال  

 :کد کارها

 ) 0708(جستجو و بایگانی عکس 
 )0703( طراحی آلبوم دیجیتال 

عکاسی جشن و مراسم : کد کارها 

عکاسی همایش ها و )  0105(
 )0106(رویداد ها 

خدمات مقدماتی عکاسی عروس و داماد :کارهاکد 
 ) 0108) (آماده ساز ي لوازم استودیو(در استودیو 

عکاسی )  0109(عکاسی عروس و داماد در استودیو  
 )0104(عروس و داماد در خارج استودیو 

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

 مجري چاپ :نام شغل

 

 تصویر گر :نام شغل

 

 تایپوگرافر:نام شغل

 

اجرا کار قلم :نام شغل

 )فونت(فارسی

 

 اجرا کار نرم افزاري برداري:نام شغل

)گرافیک(    

 

G2 

300 
تصویر سازي 

و  آموزشی
 تایپوگرافی

 :کد شغل :کد شغل :کد شغل :کد شغل :کد شغل

 : کد کارها
 )0406(اجرا و نظارت بر چاپ مواد غیرکاغذي

 ) 0203( طراحی ویترین فروشگاه  
آماده )  0405( نظارت بر ساخت و نصب تابلو

 )0207(سازي تجهیزات چاپ 

 :کد کارها
 )0606(آموزشی  تصویر سازي 

 ) 0508(تایپو گرافی:کد کارها
 )0106(طراحی نشانه نوشته 

نرم (اجراي قلم فارسی: کد کارها
افزار ویرایش طراحی فونت 

)(0507( 

 )0307(شبیه سازي آثار: کد کارها
تصویر ( کار بري نرم افزار طراحی گرافیک 

 )0301)(سازي

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

 ویرایشگر تصویر:نام شغل

 

 مجري نمایشگاه: نام شغل

 

  عکاسی پرسنلی: نام شغل

 

 حروف نگار: نام شغل

 

  دستیار عکاس: نام شغل

 

G1 
300 

عکاسی پرسنلی 
و ویرایش 

 تصویري

 :کد شغل :کد شغل :کد شغل :کد شغل :کد شغل

کاربري نرم افزار ویرایش :کد کارها

اپراتوري چاپ ) 0303( تصویر 
 )0707(مونتاژ عکس )0702(عکس

اجراي  ) 0208(دکور سازي: کد کارها

 )0206( چاپ دستی

 )0101( عکاسی پرسنلی: کد کارها

 )0701(رتوشکاري عکس 

 :کد کارها

 ) 0505(تایپ فارسی و التین 
 ) 0506( خوشنویسی 

 )  0704(قاب سازي و شاسی کاري:  کد کارها

) 0107( آماده سازي آتلیه عکاسی    

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

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



۲۸ 

 شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش  گرافیک-فتوحرفه اي -دروس رشته تحصیلیجدول 

 
 

 

  

 4 :کد گروه فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی

 

    
 021110: کد رشته تحصیلی گرافیک-فتو: رشته تحصیلی

   
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 
 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی 
هاي خاص دیگر حوزه هاي 

 یادگیري
8 8 

2 

3 

4 

5 
 4,0 4,0 گرافیک-فتودانش فنی   6

 

7 
 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  
 )مشترك در سه شاخه (

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

تصویر گري کتاب کودك و نظارت بر  4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8
 8,0 8,0 چاپ

9 
حروف و   عکاسی پرسنلی و ویرایش

 8,0 8,0 گزارشی  عکاسی طبیعت و 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 تصویر

 8,0 8,0 گرافیک نشر و عکاسی مطبوعاتی  2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10

       8,0 8,0 آموزشی و تایپوگرافی تصویر سازي 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3رس انتخابی د 11

       8,0 8,0 عکاسی آتلیه و مجالس       12

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

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي 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



۲۹ 

 

 

 L1سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  ویرایش تصویري نقشه آموزش کارگر ماهر عکاسی پرسنلی و

11سال  دوم درس  

 تعکاسی آتلیه و مجالس

)ساعت 300(  

 عکاسی پرسنلی اجراي نمایشگاهی ویرایش تصویر حروف نگاري دستیاري عکاسی

10اول سال  درس  

 عکاسی پرسنلی و ویرایش تصویري

)ساعت 300(  

 عکاسی پرتره عکاسی کودك عکاسی عروسی عکاسی مجالس طراحی آلبوم

11اول سال  درس  

 تصویر سازي آموزشی و تایپوگرافی

)ساعت 300(  

اجراي نرم افزار  اجراي قلم فارسی تایپوگرافی
 برداري گرافیک

 تصویرگري اجراي چاپ



۳۰ 

 
 

 

 L2نقشه آموزش کمک تکنسین تصویرسازي و تایپوگرافی سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی 

12درس اول سال   

 تصویرگري کتاب کودك و نظارت بر چاپ

)ساعت  300(  

تصویر گري  طراحی نشانه نظارت بر چاپ طراحی اسناد
 کودك

 صحافی

عکاسی محیط 
 زیست

12درس دوم سال  عکاسی مستند  عکاسی طبیعت عکاسی گزارشی عکاسی ورزشی  

 عکاسی طبیعت و گزارشی

)ساعت  300(  

 

طراحی گرافیک  صفحه آرایی
 فضاي مجازي

طراحی گرافیک 
 نشر و مطبوعات

عکاسی 
 مطبوعاتی

12درس سوم سال  عکاسی خبري  

 گرافیک نشر و عکاسی مطبوعاتی

)ساعت  300(  

 



۳۱ 

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

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

 تئوري

ساعت 

 عملی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
اسی پرسنلی و ویرایش عک

 تصویري
0211100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

T(0701) T(0107) 
T(0505) T(0506) T(0303) 
T(0704) T(0101) T(0208) 
T(0206) T(0702) T(0707) 

N(51) N(72) N(41)  
N(1) N(15) N(21) N(5) N(3) N(35) N(41) N(6) 

N(51) N(72) N(41) 
N(12) N(15) N(4) N(3) N(5) N(64) N(63) N(7) 

N(51) N(72) N(41) N(73) 

 دستیاري عکاسی 
 حروف نگاري

 عکاسی پرسنلی
 اجراي نمایشگاه 

 ویرایش عکس

2 
تصویر سازي آموزشی و 

 تایپوگرافی
0211100211 

مشترك 
 در رشته

 180 120 یازدهم

T(0307) T(0301) 
T(0507) T(0508) T(0106) 
T(0606) T(0406) T(0203) 

T(0405) 

N(1) N(21) N(3) N(4) N(64) N(51) N(52) N(67) 
N(62) N(72) N(1) N(15) N(21) N(3) N(35) 

N(41)N(6) 
N(1) N(15) N(21) N(3) N(35) N(41) N(6) N(1) 
N(31) N(35) N(37) N(4)N(5) N(6) N(7)N(12) 

N(13) N(3) N(72) 

 )گرافیکی( اجرا کاري نرم افزار برداري 
 )فونت( فارسی اجراي قلم 

 تایپوگرافی
 تصویر گري
 اجراي چاپ

 021100311 عکاسی آتلیه و مجالس 3

مشترك 
 در رشته

 180 120 یازدهم
T(0108) T(0109) T(0104) 
T(0105) T(0106) T(0708) 
T(0703) T(0103) T(0102) 

N(51)N(72)N(41)N(7)N(6) 
N(51)N(72)N(41)N(7)N(6) N(72) N(73) 
N(51) N(72) N(41) N(51) N(72) N(41) 

 عکاسی عروسی 
 عکاسی مجالس
 طراحی آلبوم
 عکاس پرتره 
 عکاسی کودك

4 
ر کتاب کودك و تصویر گ

 نظارت بر چاپ
021100412 

مشترك 
 در رشته

 180 120 دوازدهم

T(0108) T(0101) 
T(0404) T(0403) T(0401) 
T(0103) T(0102) T(0110) 
T(0407) T(0603) T(0501) 

N(3) N(4) N(5) N(6) N(7) N(8)  N(1) N(12) 
N(13) N(3) N(4) N(51) N(7) N(1) N(15) N(21) 

N(31) N(4) N(6) N(1) N(4) N(3) N(6) N(5)  N(1) 
N(15) N(21) N(3) N(4) N(5) N(6) 

 طراحی نشانه
 نظارت چاپ

 طراحی اسناد
 صحافی

 تصویرگري کتاب کودك

 021100512 عکاسی طبیعت و گزارشی 5

مشترك 
 در رشته

 180 120 دوازدهم
T(0208) T(0204)  

T(0203) T(0305) T(0301) 
T(0315)  T(0307) T(0205)  

N(64) N(61) N(66) N(7) N( 4 ) N(3) N(7) N( 4 ) 
N(3) N(4) N(72) 

N(7) N(4) N(3) N(72) N(7) N(4) N(3) N(72) 

 عکاسی گزارشی
 عکاسی ورزشی

 عکاسی محیط زیست
 عکاسی مستند
 عکاسی طبیعت

6 
گرافیک نشر و عکاسی 

 مطبوعاتی
021100612 

مشترك 
 در رشته

 180 120 دوازدهم
T(0109) T(0502) T(0302) 
T(0509)  T(0202) T(0210) 

T(0201) T(0207) 

N(1) N(4) N(3) N(5) N(6) 
N(1) N(3) N(4) N(5) N(6) N(15) N(21)  N(1) 

N(3) N(4) N(5) N(6) N(15) N(21) 
N(7) N(4) N(3)  N(6) N(5) N(7) N(4)  

 طراحی گرافیک نشر و مطبوعات
 طراحی گرافیک فضاي مجازي

 صفحه آرایی
 عکاسی خبري

  عکاسی مطبوعاتی

  گرافیک-فتو هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 4:کد گروه فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی

 021110: کد رشته تحصیلی فتوگرافیک: رشته تحصیلی
 



۳۲ 

 گرافیک-فتوگواهی نامه و مدارك اعطایی رشته 

نام نام و 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 فتوگرافیک :صالحیت

 :کد

 
تعداد  15 :شغل/تعداد گروه کاري

 :کارها
30 

 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0102  عکاسی کودك  1

   0103  عکاسی پرتره 2

   0703 - 0708  طراح آلبوم  3

   0106 - 0105  عکاس مجالس 4

   0109 - 0108 -0104  عکاس عروسی  5

   0405 -0207 -0406-0203  مجري چاپ 6

   0606  تصویر گر 7

   0106 - 0508  تایپوگرافر 8

   0507  )فونت(اجرا کار قلم فارسی 9

10 
 اجرا کار نرم افزاري برداري 

   0301 - 0307  )گرافیک(  

   0707 - 0702  ویرایشگر تصویر 11

   0206 - 0208  مجري نمایشگاه 12

   0101 - 0704  عکاسی پرسنلی 13

   0303-0506-0505  حروف نگار 14

   0107- 0701  دستیار عکاس 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام خانوادگی نام و
 :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 

 گرافیک-فتوگواهی نامه و مدارك اعطایی رشته 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 فتوگرافیک :صالحیت

 :کد

 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

28 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

 شماره
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0207 – 0201  عکاس مطبوعاتی 1

   0210 – 0202  عکاس خبري 2

   0509  صفحه آرا 3

   0109  طراح گرافیک فضاي مجازي 4

5 
طراح گرافیک نشر و 

 مطبوعات
 0502- 0302   

   0205 -0307  عکاس طبیعت  6

   0315 -0301  عکاس مستند 7

   0305 -0303  عکاس محیط زیست  8

   0203  عکاس ورزشی  9

   0204 – 0208  عکاس گزارشی 10

   0501-0603  تصویرگر کودك  11

   0407 -0110  صحاف   12

   0102-0103  طراح اسناد  13

   0401-0403-0404  ناظر چاپ  14

   0101 -0108  طراح نشانه  15

نام و نام خانوادگی 
 :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



۳٤ 

 گرافیک-فتو در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
 پدیده هاي طبیعی  در جامعه و تاثیر پذیري از جایگاه رشته فتو گرافیکدرك و تفسیر  )1

 آتلیه ها و کارگاه هاواقعی در  طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2

و برگزاري نمایشگاه  از نمایشگاه ها و یا موزه ها و گالري ها بازدید هاي کالسیتقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري  )3

 دستاوردهاي هنرجویان

  طرح و پروژه نهاییو روابط علت و معلولی در تعیین  رشته در مرحله اتود وامکان درك قوانین کلی حاکم بر  )4

کامپیوتر و دوربین عکاسی؛ (مکانیزم ابزارهاي فتوگرافیک شامل ایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط حاکم بر  )5

 ....افزارهاي مرتبط و  نرم

 طراحی و اجراي پروژه ها و سفارشهاایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در  )6

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )7

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8

 فتو گرافیکاستفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش  )9

 گرافیک-فتو اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

در کار استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  )1
 واقعی

ذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گ )2
 فتو گرافیکرشته 

 فتو گرافیکارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  )3

 استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجو )4

 مبناي اندوخته هاي هنرجویان ارزشیابی منصفانه و بر )5

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6

 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  )7

 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري )8



۳٥ 

 فتوگرافیک رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت

 مدرك تحصیلی -1
 باشد عکاسی یاگرافیک  ،هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی - 

 مدارك حرفه اي -2
 گرافیکو  عکاسیگذراندن دوره هاي تخصصی  - 
 ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزيگذراندن دوره هاي  - 

 تجربه کاري -3
 سال سابقه کار مرتبط  4حداقل  داشتن - 
 آموزشی  سالبمدت یک  تخصصی در هنرستان ؛ بعنوان دستیارحضور در کارگاه یا  و 

 فتوگرافیک الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی هاي ضمن خدمت براي آموزش )1

 تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات )2

 )مطابق سند برنامه( فتوگرافیکبر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  هاي گرافیک و عکاسی ایجاد کارگاه )3

 "فتو گرافیک"آموزشی ندارد کارگاه متناسب با استا هايتجهیز کارگاه  )4

بیشتر ورود به بازار کار هنرجویان براياجرا شود کارایی  ساله و پیوسته 5آموزش این رشته تحصیلی بصورت در صورتیکه   )5

  .خواهد بود

؛صنایع دستی ؛طراحی الگو و دکوراسیون تزئینات داخلی و درهنرستانهایی که داراي یکی از رشته هاي ترجیحا  اجراي رشته )6

 .باشد یا کامپیوتر لباس و

 هنرجو 16به ازاي هر  یا دستیار حضور یک هنرآموز و یک استادکار )7

 برگه ارزشیابی  قبولی در امتیاز و اخذ پس از اتمام آن نه آموزشیاهر پیمدر  حرفه اياعطاي گواهینامه صالحیت  )8

 فتوگرافیک فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته 

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد گرافیک -تووفسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد فتو گرافیکبرنامه درسی رشته  -

هر ........)و چاپی؛ سی دي ؛ نرم افزارفرم تصاویر و فیلم آموزشی؛کارپوشه حاوي  کتاب؛ کتاب راهنماي معلم؛(بسته آموزشی  -

 .می شوند دو یا سه سال ؛ تحلیل محتوي

 



۳٦ 

 فتوگرافیک دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد
  کار پوشه -7  سایت -6  کتاب مرجع -5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صـورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی آورده     ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
 .به طور متعادل آورده شود کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

خداونـد را بـه عنـوان    . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشـد . محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. خالق و صانع تلقی نماید

 .ورده نشودمطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آ: توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افزار می تواند . مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود موزشیبسته آدر این جزء 
. اسـت نـرم افـزار تعـاملی    . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(شامل فیلم هاي کوتاه 

 .توضیح داده می شودروش ساخت یا انجام پروژه . می شودنمونه شیوه ارزشیابی معرفی 

کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصـرفی مـورد نیـاز هـر جلسـه،      
. و کارهاي عملی به طور کامـل تـر آورده شـود   همچنین آموزش مربوط به پروژه . نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مرتبط با پودمـان، منـابع علمـی    
مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشـیابی، روش ارزشـیابی و روش نمـره دهـی و     

 . مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شود. کالسی آورده شودشرح فعالیتهاي غیر 

  

فیلم راهنماي 

 معلم

و ارزشـیابی   ؛ دشواریهاي آموزشبرخی از مشکالت اجر. روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود
 .متناسب با درس آورده شودگالري تصویري .که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

داراي تواند همچنین می است ونکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب  حاويکارپوشه  کار پوشه 
کاتالوگ و بروشور دوربین هـاي عکاسـی و دسـتگاه چـاپ      هاي چاپی ؛الگوهاي آموزشی؛ فرم چاپ شده هايپوستر

 . باشد ........و  ؛ نمونه ابزار)نمونه کارهاي اجرایی سنوات گذشته( ...عکس و 

 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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