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 مقدمه :
و  یناور، فینی، كارآفریشود كه آموزش نوآور یدر اقتصاد و جامعه سبب م نوظهور و گوناگون ی، وجود چالش هایكار و زندگ یایع در دنیرات سریی، تغیشرفت فناوریپ

 یناورو نقشه جامع علم و ف یرانیه ایت از كار و سرمای، حمایاقتصاد مقاومت یكل یاست هایك انتخاب در نظر گرفته شود. پس از ابالغ سیك ضررورت نه ید به عنوان یتول

آموزش و  نیادیسند تحول بن یرنظام هایاز ز یكی یتفكر فناورانه دوچندان شده است.از طرف و ینی، كارآفری، نوآورد یگ تولجاد فرهنیكشور، نقش آموزش و پرورش در ا

سب ک کار و فناوری شامل است. حوزه یكار و فناور یریادگیت و ی، حوزه تربیریادگیت و یازده حوزه تربیاز  یكین برنامه یران است. در ایا یمل یپرورش برنامه درس

مختلف  یهاجهت آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش یر فنیغ یها یستگیشامرتبط با فنّاوری و  یهاستگییور و کسب شاهبرای زندگی كارآمد و بهر یعمل یهامهارت

 ق كار، نفس سركش را رام كرده ویوردار است و انسان از طربرخ یتی، كار و اشتغال از ارزش تربیاسالم یها، با توجه به آموزهیاست. از طرف یاجتماع یو زندگ یاقتصاد

ا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیاز های جامعه را یش را مهیخو یارتقاء وجود نهیت كرده و زمیش را تثبیت خویقل داده، هویش را صیخو یت وجودیشخص

قر، ، کاهش فیو اقتصاد یاجتماع ی، مشارکت در زندگیورش بهرهی، افزایشرفت فردی، باعث پیرت آموز، کار و مهایفنّاور، ینی، كارآفرینوآورفراهم می آورد. آموزش 

 خواهد شد.  یافتگیش درآمد و توسعه یافزا

 است: یستگیشامل چهار دسته شا یكار و فناور یریادگیت و یترب قلمرو حوزه

 كار؛  یایدن یر فنیغ یهایستگیشا(1 

 كار حرف و مشاغل گوناگون؛ یرویاز نیمورد ن یه فنیپا یهایستگی( شا2

 اطالعات و ارتباطات؛ یمربوط به فناور یهایستگی( (شا3 

 .یاو حرفه یالعمر فنمادام یریادگیمربوط به  یهایستگی( شا4 

در  یفن ریغ یها یستگیدوم متوسطه، توجه به آموزش شاو جداول دروس دوره  یدرس یدر برنامه هارات ییاز تغ یكی ان شده است، یب یاالدستبا توجه به آنچه در اسناد ب

 :شودای ارائه میهای فنی و حرفههای غیرفنی در دو بخش از آموزششایستگی یریادگیت و ید است. تربیجد ینظام آموزش

نظام  یاهدروس كارگم مراحل آموزش جریان دارد و در است که در تماتلفیقی  های فنی به صورتهای غیرفنی همراه با شایستگیشایستگی یریادگی: آموزش و بخش اول  

 شود.ارائه می و ... یمیت منابع، كارتیریهمانند مد تحت عناوین ید آموزشیجد

 شودیم یشارز و یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،یدتیعق ،یاخالق ،یانسان یهایستگیشا رندۀیبرگ در كه یرفنیغ هایمحتوای دروس مستقل مربوط به شایستگی: بخش دوم 

اخت یافته های یادگیری سشود. ماهیت این دروس مبتنی بر شایستگی است و باید به صورت فعالیتها دیده میتمام رشته یبرابه صورت درس جداگانه در برنامه درسی  كه

شود( انتخاب می عنوان یکر یاخ)از این دو عنوان  دیتول تیریمد و نینو یهایفناور كاربرد ،ینیو كارآفر ینوآور كارگاه در پایه دهم، كار طیمح الزامات طراحی و اجرا شود.

 باشند.در پایۀ دوازدهم، عناوین دروس غیرفنی در آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش می یاحرفه اخالقدر پایه یازدهم و 
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 یر فنیغ یها یستگیاهداف دروس مشترك شا
 شده است. ان یبل یو كاردانش  در جدول ذ یا و حرفه یدروس مشترك در شاخه فن یاهداف كل

 فیرد نام درس یهدف كل

 یردهااستاندا یریل بكارگیط كار از قبیاز محیمورد ن یالزامات عموم یریبكار گ یین درس، توانایان پس از گذراندن ایهنرجو

را كسب  یو حرفه ا یو مادام العمر فن فناورانه  یریادگین كار و یقوان یریت، بكارگیت كفیریو مد یو بهداشت، ارگونوم یمنیا
 ند. ینما یم

 1 ط كاریالزامات مح

ت خود و بهبود آن را در ین و درك موقعیینوآورانه در تع یستگیشا یریبكارگ یین درس توانایان  پس از گذراندن ایهنرجو

 یگستیشا یرین آنان در بكار گیا ند. عالوه برینما یرا كسب م یحرفه ا یت هایو فعال یبرخورد با چالش ها و مسائل زندگ
ها رشد و نانه آنیت كارآفریگردند و شخص یتوانمند م یبزرگ شغل یجاد كسب و كار بصورت نوآورانه در گروه هایدر ا ینیكارآفر

 ابد.ی یپرورش م

و  ینوآور
 ینیكارآفر

2 

آن در  ت خود و بهبودین و درك موقعییر تعفناورانه و مولد د یستگیشا یریبكارگ یین درس توانایان  پس از گذراندن ایهنرجو
ن، ینو یها یند. آنها در انتخاب فناورینما یخود را كسب م یبزرگ شغل یبرخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در گروه ها

ب و یاا و فرصت ها، معیل مزایخود توانمند خواهند بود.  تحل یلیرشته تحص یرات فناورییل تغیو تحل یو حرفه ا ینده شغلیآ
 یها بر اساس نقشه علم و فناور یند. فناورینما یها الزم را كسب م یستگیشا یو چرخه عمر فناور یها، خواستگاه فناوریتهد

 ن خواهند شد. ییكشور تع

 3 نینو یكاربرد  فناور

خدمات در  یا التمحصو ایبر بازاریابی و ریزیبرنامه بینی،پیش یستگیشا یریبكارگ یین درس توانایپس از گذراندن ا انیهنرجو
ت پروژه را دارا خواهند یرید و مدیتول یانتخاب روش ها یین توانایخود را دارا هستند. همچن یلیو رشته تحص یحوزه شغل

 بود.
 4 د یت تولیریمد

د با رت و بهبود آن در برخوین و درك موقعییدر تع یحرفه ا یریت پذیمسئول یستگین درس، شایان پس از گذراندن ایهنرجو
بزرگ  یمختلف ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت را در گروه ها یحرفه و حل آنها در عرصه ها یچالش ها، مسائل اخالق

 ند.ینما یكسب م یشغل
 5 یاخالق حرفه ا

 

 ینیو كارآفر ینوآوردرس  یچارچوب مفهوم
 یكه نم یاست در حد ینیند كارآفریفرا یدیشاخص كل ینوآور ،یف مفهومیاز لحاظ تعر. است ینیو كارآفر یو آرمان كارگاه نوآور ییهدف نها ینیو كارآفر یق نوآوریتلف

در ك اصل یبه عنوان  یدگیف موضوع درهم تنین تعریبا ا .دیبرآ یك كار ضروریارزشمند است كه از عهده  یزمان ین نوآوریمتصورشد، بنابرا ینی بدون نوآوریتوان كارآفر

عبارتست  ینیرلذا كارآف است یودر ادامه نوآور یساز یند تجاریفرآ ینین كارآفریم بنابرایف كنیده تعریا یساز یرا تجار یاگر نوآور .ردیقرار گمورد توجه  یستیبان درس یا

. یت شخصیو رضا یت ، پاداش مالافیجه دریبا نت یو اجتماع ی، روانیمال یریخطر پذ، همراه با یق اختصاص زمان و تالش كافیاز طر ، با ارزش متفاوت یزیند خلق چیفرآ از

ن مستقل یكارآفرنوآور و ت یكند و درنها یكسب م ینیمع یاست كه دانش آموز در قالب پروژه ها یر فنیو غ یفن یها یستگیمجموعه ای از شا ینیو كارآفر ین نوآوریبنابرا

  خواهد شد.

جهت ایجاد، بهبود و توسعه كسب و كار برای كسب درآمد و افزایش اشتغال از طریق  كلی نوآوری و كارآفرینی كسب شایستگین درس عبارت است از: یا یهدف كل

 مشاركت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست های كلی كشور

ژه مدارس با توجه به یاز زمان و ن زمان،یعالوه بر ا .در نظر گرفته شده است  یساعت آموزش هفتگ 3با  یلیساعت در طول سال تحص 111ن درس حدود یزمان آموزش ا

 توان استفاده نمود. یر میران نیا یمل یو برنامه درس یجداول دروس ابالغ

  ینیو كارآفر ینوآور یها یستگیشا

 ل آمده است .یبه تفص یستگیشا ر مشخصات هریخواهد بود كه در جدول ز یدیكل یستگیدرس شامل پنج شا

 یعنوان شایستگی های كل
 )پودمان(

ها/محتوا یتگسیشا  

 مسئاله  یفناوری خالقیت، منطق علمی اختراع، پیش بینی فناورانه، روش های حل ابداع حل خالقانه مسائل

 ایده پردازی، مالکیت معنوی، تجاری سازی، خود باوری، نگرش مثبت، اختراع، خالقیت نوآوری و تجاری سازی محصول

 الی، تحلیل آمایش سرزمینی، تحلیل برنامه های توسعه کشور، گروهای بزرگ شغلیکار تیمی، حسابداری و امور م طراحی کسب و کار

 بازاریابی و فروش
جاد نشان ی، روش های عرضه محصول، عملیات حسابداری صنعتی، طراحی محصول و ایمشتر یابیقیمت گذاری، ارز

 یتجار

 كوچك و متوسط، یاقتصاد یبنگاه ها یها یژگیت ها، ویوانع و مزكسب و كار نوآورانه؛ م یند راه اندازیفرآ جاد كسب و كار نوآورانهیا



4 

  

 سازماندهی محتوا

باشند. یادگیر ی مبتنی بر پروژه یک مدل آموزشی است که  یدرس م یها یستگیو شا یمحتو یكرد در سازماندهیبر پروژه دو رو یبر پودمان و آموزش مبتن یآموزش مبتن

ان فراهم می آورند در یرده نمودن نیاز در تهیه محصوالت وارد می نماید. پروژه ها که فرصت های یادگیری قوی تری را برای هنرجوان را برای حل مسائل و برآویهنرجو

کننده،  دان را در نقش های محتلف از قبیل حل کننده مساله، تصمیم گیرنده، کاوش گری، مستند ساز، تولییموضوعات و وسعت بسیار متنوع می باشند. پروژه ها هنرجو

ه ودن آن به این دلیل است کارزیاب، ارائه دهنده و دیگر نقش ها قرار می دهد. پروژه تالشی موقت است که برای تولید یک محصول منحصر به فرد انجام می شود. موقتی ب

و تنها یک الحاقیه به یک برنامه درسی نمی باشد. این نوع  پروژه یک شروع و یک پایانی دارد. یادگیری مبتنی بر پروژه خود دارای اهداف مشخص و مهم آموزشی می باشد

ارای مزایایی برای تنی بر پروژه داز یادگیری سبب می شود دانش آموزان به زندگی واقعی نزدیک تر شوند و یادگیری را در بستر واقعیت های زندگی تجریه نمایند. یادگیری مب

 شمرد: ان می توان مزایای زیر را بریرجودانش آموزان و دبیران است. برای نمونه برای هن

 افزایش توجه، اعتماد به نفس و بهبود نگرش به یادگیری -

 ای سنتی آموزشنتایج یادگیری معادل یا بهتر از دیگر مدل های آموزشی بدلیل درگیری دانش آموزان و مسئولیت بیشتر آنها در یادگیری خود نسبت به روش ه -

 ای پیچیده تر از قبیل تفکر سطح باال، حل مساله، همکاری، ارتباط، نیاز سنجیفرصت هایی برای توثعه مهارت ه -

 طی با یادگیرندگان متنوعیدستیابی به طیف وسعی از فرصت های یادگیری در کالس با درگیر شدن در مح -

 سبک یادگیری آنها در گیر شدن با فعالیت های دنیای واقعی که اهمیت زیادی در بیرون از مدرسه و زندگی دارند و توجه به -

 

 گر آموزش داد.ید یاستفاده نمود و هر پودمان را مستقل از پودمان ها یاز روش پودمان بتوان ن درسیدر آموزش ان امكان وجود دارد كه یااگرچه 

 

 (یآموزش) یریادگیت و یتربه بسته یكرد تهیرو
مورد  یه بسته آموزشی، نرم افزارها و ... است. آنچه در تهیهنرآموز، منابع آموزش یتاب راهنما، كتاب هنرجو، كین درس شامل برنامه درسیدر ا یریادگیت و یترببسته 

 پودمان ها هستند.  یها یستگی،  جهت اهداف توانمند ساز و شایریادگیت ها و تجارب  یق فعالیاز طر یریادگیل یرد تحقق و تسهیگ یقرار م یتوجه اصل

 

 

 اهداف توانمند ساز:

ه ند. در ادامه  جداول  مربوط بینما یل میرا تسه ینیو كارآفر یدرس  كارگاه نواور یها در پودمان ها یستگیتحقق كسب شا كههستند   یانیم ی، اهدافند سازاهداف توانم

ن درس آورده شده است.یا یك از پودمان هایاهداف توانمند ساز در هر
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 وزارت آموزش و پرورش
 موزشیسازمان پژوهش و برنامه ریزی آ

 دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

 

 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش  -11پایه  -كارگاه نوآوری و كار آفرینی

و كلی نوآوری و كارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه كسب و كار برای كسب درآمد  كسب شایستگی هدف كلی درس:
 افزایش اشتغال از طریق مشاركت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست های كلی كشور

بر اساس استاندارد  تجهیزات آموزشی : جلسه 7 تعداد جلسه :
 تجهیزات كارگاه نوآوری و كارآفرینی

   :1پودمان 

 مسائل خالقانه حل

ستفاده از حل خالقانه مسائل با ا استاندارد عملكرد پودمان:
 نوآوری نظام یافته بر اساس قابلیت اجرا

  مكان اجرای آموزش:
 ساعت 25ساعت آموزش پودمان:  كارگاه نوآوری و كارآفرینی

 با رویكرد مبتنی بر شایستگیارزشیابی :  مهر و آبان : زمان پیشنهادی آموزش .هنرجویان فرصت استفاده از  گستره  متنوع از تجارب و فعالیت ها مرتبط با شایستگی ها را بدست می آوردند وسعت محتوی:

 

 پیامدهای یادگیری:

 اهداف توانمندسازی جلسه شایستگی ها

 كشف مساله

 اولجلسه 

 مشاهده خلقتهای روش 

 مشاهده خلقت و ثبت مشاهدات

 کشف مساله از روی مشاهدات

 تاثیر کشف مسأله در تأمین نیازهای انسان

 جلسه دوم

 روش استفاده  از ابزارهای تعریف و بازتعریف مسأله  ) مدل موم/...(

 ابزارها در تعریف و بازتعریف مسأله )مدل موم/...( استفاده از

 استفاده از ابزار  های کشف مسأله )تفکر چند پرده ای/...(های روش 

 استفاده از ابزار برای کشف مساله ) تفکر چند پرده ای/...(

 ه سومجلس

 انواع مساله ها از نظر حد آشنایی، سادگی، ابداعی و خوش ساختاری

 چه/...( 6الگوی پرسیدن  -روش تولید مساله با استفاده از الگوی تفکر انتقادی )یك الگو

 چه/...( 6الگوی پرسیدن -تولید مساله با الگوی تفکر انتقادی )یك الگو

 تعیین کارکرد /...( روش -روش های تولید مساله )یك روش

 روش تعیین کارکرد/ ...( -تولید مساله به روش های مختلف ) یك روش

 حل مساله

 جلسه چهارم

 مشاهده راه حل های مساله ایده آل از خلقت

روش های بارش فكری، شش کاله، نقشه ذهنی،  الویت دار از بین سه روشانتخاب روش های ایده پردازی )

 سوژه كانونی، ...(تشدید ویژگی ها، 

 شش کاله و تشدید ویژگی ها، بارش فكری، ...( روش هایالویت دار از بین  دو روشانتخاب ایده پردازی )

 نقشه ذهنی( یا سوژه کانونیهای روش الویت دار از بین  یك روشانتخاب تولید ایده )

 جلسه پنجم

 یک ایده عیارسنجی ایده ها و تصمیم گیری برای انتخابهای روش 

 عیار سنجی ایده ها و تصمیم گیری برای انتخاب یک ایده

 تضادیابی در مسأله ها

 اصل پرکاربرد حل خالقانه مسائل )تریز( 11استخراج راه حل های یک مساله با استفاده از 

 جلسه ششم

 وقعیت واقعیحل مساله به روش تعمیم دهی )ابداعی کردن مساله و راه حل آن( در یک مهای روش 

 حل مساله به روش تعمیم دهی )ابداعی کردن مساله و راه حل آن( در یک موقعیت واقعی

 روش های استفاده از دانش حوزه های مختلف در حل مسائل

 کاربرد بین رشته ای حوزه های مختلف دانش در دیگر حوزه ها

 جلسه هفتم
ارزشیابی از آن صورت می گیرد.  ،با ارائه یك پروژه و یا یك محصول این جلسه در قالب برنامه ویژه مدارس است كه

 همچنین در این زمان فرصت ها و تجارب یادگیری جهت كسب شایستگی ها نیز برای هنرجویان فراهم می شود.
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 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 و كاردانشدفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای 

 

 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش  -11پایه  -كارگاه نوآوری و كار آفرینی

كلی نوآوری و كارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه كسب و كار برای كسب درآمد و  كسب شایستگی هدف كلی درس:
 ونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست های كلی كشورافزایش اشتغال از طریق مشاركت در بخش های تعا

بر اساس استاندارد  تجهیزات آموزشی : جلسه 7 تعداد جلسه :
 تجهیزات كارگاه نوآوری و كارآفرینی

   :2پودمان 

 نوآوری و تجاری سازی محصول

تجاری سازی محصول با استفاده از  استاندارد عملكرد پودمان:
 ت ثبت و سودمندیتحلیل موقعیت بر اساس قابلی

  مكان اجرای آموزش:
 ساعت 25ساعت آموزش پودمان:  كارگاه نوآوری و كارآفرینی

 .هنرجویان فرصت استفاده از  گستره  متنوع از تجارب و فعالیت ها مرتبط با شایستگی ها را بدست می آوردند وسعت محتوی:
 زمان پیشنهادی آموزش:

 آبان و آذر 
 یرد مبتنی بر شایستگبا رویكارزشیابی : 

 

 پیامدهای یادگیری:

 اهداف توانمندسازی جلسه شایستگی ها

 توسعه آگاهانه خود

 جلسه اول

 ضرورت خطر پذیری و مثبت اندیشی در نوآوری

 روامداری

 بكارگیری فنون خطرپذیری

 نگرش مثبت در خود توسعه

 جلسه دوم

 خودباوریضرورت خوداتكایی )پشتكار و بلند همتی( و 

 راهبردهای استقامت و پشتكار

 خوداتكایی و خودباوری توسعه

 تحلیل خود و خودسنجی

 جلسه سوم

 كسب و كار ی درتحلیل فرصت های پیرامون

 ضرورت شبكه سازی و ارتباط موثر

 بهره مندی از فرصت های شبكه سازی

 برنامه ریزی مسیر شغلی آینده

تجاری سازی و 
 راعاخت

 جلسه چهارم

 ضرورت و اهمیت چرخه نوآوری 

 مولفه ها و عوامل موثر چرخه نوآوری

 تحلیل عوامل موثر در پروژه نوآورانه

 ارائه ایده قابل تجاری سازی و سودمندی بر اساس عوامل موثر

 جلسه پنجم

 ضرورت و اهمیت تجاری سازی

 موانع تجاری سازی محصول

 مرحله ای در تجاری  سازی یك محصول  رنامهتهیه ب های روش

 تهیه برنامه مرحله ای در تجاری  سازی یك محصول

 جلسه ششم

 ویژگی های اختراع

 در پیشرفت جوامع مخترعین  نقش

 قوانین ثبت اختراع

 تحلیل اختراع بر اساس چرخه نوآوری

 جلسه هفتم
ارزشیابی از آن صورت می گیرد.  ،ه با ارائه یك پروژه و یا یك محصولك این جلسه در قالب برنامه ویژه مدارس است

 همچنین در این زمان فرصت ها و تجارب یادگیری جهت كسب شایستگی ها نیز برای هنرجویان فراهم می شود.
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 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 و كاردانش دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای

 

 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش -11پایه  -كارگاه نوآوری و كار آفرینی

كلی نوآوری و كارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه كسب و كار برای كسب درآمد و افزایش اشتغال  كسب شایستگی هدف كلی درس:
 ونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست های كلی كشوراز طریق مشاركت در بخش های تعا

 جلسه 7 تعداد جلسه :
بر اساس  تجهیزات آموزشی :

استاندارد تجهیزات كارگاه نوآوری و 
 كارآفرینی

   :3پودمان 

 كار و كسب طراحی

طراحی كسب و كار با استفاده از تحلیل موقعیت بر  استاندارد عملكرد پودمان:
 سرزمینی مندی  و آمایشاساس قابلیت ثبت و سود

  مكان اجرای آموزش:
 ساعت 25ساعت آموزش پودمان:  كارگاه نوآوری و كارآفرینی

 .هنرجویان فرصت استفاده از  گستره  متنوع از تجارب و فعالیت ها مرتبط با شایستگی ها را بدست می آوردند وسعت محتوی:
 زمان پیشنهادی آموزش:

 دی و بهمن
رویكرد مبتنی بر با ارزشیابی : 

 شایستگی

 

 پیامدهای یادگیری:

 اهداف توانمندسازی جلسه شایستگی

تیم سازی كاری و 
 ابع مالینتامین م

 اول جلسه

 ویژگی های تیم كاری

 تحلیل نقش و وابستگی فعالیت در تیم 

 ایفای نقش به عنوان عضو موثر در تیم 

 باور به كار تیمی )كار جمعی(

 و ابهام  تتحمل شكس

 جلسه دوم

 تفكیك تفاوت های شخصیتی  

 تعیین شخصیت های مكمل

 كاری های تشكیل تیم

 تعیین آثار تعارض در تیم كاری

 جلسه سوم

 تعیین هزینه و درآمد

 ثبت هزینه و درآمد 

 مالی كسب و كارمنابع روش های تامین 

 تامین منابع مالی در موقعیت های مختلف 

تحلیل و تهیه مدل 
 كسب و كار

 

 جلسه چهارم

 مدل سازی محیط خارجی صنعت )فرصت و تهدید(

 مدل سازی محیط داخلی  )قوت و ضعف(

 تحلیل محیط داخلی/ خارجی به روش تحلیل موقعیت

 جلسه پنجم

 طراحی ارزش برای كسب و كار 

 دسته بندی مشتریان به لحاظ هدف

 میان تعداد زیاد و اولویت بندی تفكیك ذی نفعان از

 طراحی یك سیستم ارتباط با مشتری

 باور داشتن به خدمت به خلق به عنوان ارزش

 جلسه ششم

 فهرست بندی فعالیت های كلیدی

 فهرست بندی منابع كلیدی

 طراحی كانال ارتباطی

 جلسه هفتم
ارزشیابی از آن صورت می گیرد.  ،ه یك پروژه و یا یك محصولكه با ارائ این جلسه در قالب برنامه ویژه مدارس است

 .همچنین در این زمان فرصت ها و تجارب یادگیری جهت كسب شایستگی ها نیز برای هنرجویان فراهم می شود
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 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

 

 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش  -11پایه  -كارگاه نوآوری و كار آفرینی

كلی نوآوری و كارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه كسب و كار برای كسب درآمد و افزایش  كسب شایستگی هدف كلی درس:
 صی اقتصاد بر اساس سیاست های كلی كشوراشتغال از طریق مشاركت در بخش های تعاونی و خصو

بر اساس استاندارد  تجهیزات آموزشی : جلسه 7 تعداد جلسه :
 تجهیزات كارگاه نوآوری و كارآفرینی

   :4پودمان 

 بازاریابی و فروش

بازار یابی و فروش محصول  در زمینه و  استاندارد عملكرد پودمان:
 و سودمندی رشته شغلی و حرفه ای بر اساس قابلیت اجرا

  مكان اجرای آموزش:

 ساعت 25ساعت آموزش پودمان:  

 .هنرجویان فرصت استفاده از  گسترده متنوع از تجارب و فعالیت ها مرتبط با شایستگی ها را بدست می آوردند وسعت محتوی:
زمان پیشنهادی 

 بهمن و اسفندآموزش:
 با رویكرد مبتنی بر شایستگیارزشیابی : 

 

 پیامدهای یادگیری:

 اهداف توانمندسازی جلسه شایستگی

  بازاریابی

 اول جلسه

 عوامل موثر بر بازاریابی  تعیین 

 تحلیل فاکتورهای تاثیر گذار بر فروش محصول 

 تحلیل مشتری

 ساز و کار طراحی محصول 

 جلسه دوم

 های رقابتیتعیین مزیت

 ابیهای موقعیت ی راهبردهایدسته بندی 

 های برنامه کسب وکارتعیین ویژگی

 باور به ضرورت رقابتی بودن كسب و كار 

 جلسه سوم

 طراحی  ماتریس قیمت گذاری

 های اصلی قیمت گذاریروش

 روش های جانبی قیمت گذاری

 های اصلی و جانبیگذاری با روشقیمت

عرضه محصول و 
 ارائه نشان تجاری

 جلسه چهارم

 کانال های ارتباط با مشتری تعیین 

 انتخاب مشتری ها بر اساس شاخص خرید

 روش های مرسوم بازاریابی

 جلسه پنجم

 انواع روش های فروش

 اهمیت وجود واسطه ها در فروش

 تفاوت عمده فروشی و خرده فروشی

 انتخاب روش فروش

 جلسه ششم
 

 تعیین اهمیت پیوستگی ارتباط با مشتری

 انواع شخصیت سازی در نشان تجاری

 ویژگی های نشان تجاری

 ساخت نشان تجاری برای کسب و کار

 ثبت نشان تجاری برای یك كسب و كار

 جلسه هفتم
كه با ارائه یك پروژه و یا یك محصول ارزشیابی از آن صورت می گیرد. همچنین  این جلسه در قالب برنامه ویژه مدارس است

 .ن فرصت ها و تجارب یادگیری جهت كسب شایستگی ها نیز برای هنرجویان فراهم می شوددر این زما
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 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

 

 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش  -11پایه  -كارگاه نوآوری و كار آفرینی

كلی نوآوری و كارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه كسب و كار برای كسب درآمد و افزایش  كسب شایستگی هدف كلی درس:
 اشتغال از طریق مشاركت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست های كلی كشور

بر اساس استاندارد  :تجهیزات آموزشی  جلسه 7 تعداد جلسه :
 تجهیزات كارگاه نوآوری و كارآفرینی

   :5پودمان 

 وکار نوآورانهایجاد کسب

ایجاد كسب و كار نوآورانه در زمینه و رشته شغلی و حرفه ای با  استاندارد عملكرد پودمان:

 استفاده از روش های تحلیل نوآورانه در فرآیند و محصول بر اساس قابلیت اجرا و سودمندی

  مكان اجرای آموزش:
 ساعت 25ساعت آموزش پودمان:  كارگاه نوآوری و كارآفرینی

 .هنرجویان فرصت استفاده از  گستره  متنوع از تجارب و فعالیت ها مرتبط با شایستگی ها را بدست می آوردند وسعت محتوی:
 زمان پیشنهادی آموزش:

 فروردین، اردیبهشت، خرداد
 یمبتنی بر شایستگ با رویكردارزشیابی : 

 

 پیامدهای یادگیری:

 اهداف توانمندسازی جلسه شایستگی

 تحلیل نوآورانه

 اول جلسه

 سطح فنی پنجبعد کالن و  پنجتحلیل نوآوری در 

 تعیین بعد نوآوری در موقعیت واقعی

 روش مقایسه سطوح نوآوری در دو بخش اقتصادی

 مقایسه سطوح نوآوری در دو بخش اقتصادی

 جلسه دوم

 اهمیت نگاه فرآیندی در کسب و کار

 ارزش منابع موجود

 اهمیت توانمندسازی جوامع محلی

 وکارمالحظات زیست محیطی در راه اندازی کسب

 جلسه سوم

 کوچک و متوسط در اقتصاد یوکارهاکسب گاهیو جا تیاهم

 کوچک و متوسط یوکارهاکسب یازهایو ن هایژگیو

 کوچک و متوسط یکسب و کارها یاندازراه یهاازین

پروژه ایجاد كسب 
 و كار نوآورانه

 جلسه چهارم

 با توجه به نیازهای محلی و آمایش سرزمینی هاجرای پروژه كسب و كار نوآوران -

 فعالیت بصورت جمعی و تیمی هنرجویان -

 زمان پیشنهادی: اردیبهشت و خرداد ماه -

)استارت آپ ویكند(/فن بازارها/مراكز   رویداد کارآفرینیصوالت/ ثبت و ارائه گزارش در بازارچه مح -

 كارآفرینی/مراكز رشد/پارك علم و فناوری یا كارگاه كارآفرینی هنرستان

 سنجش پودمان بر اساس عملكرد اجرای پروژه ایجاد كسب و كار نوآورانه -

 جلسه پنجم

 جلسه ششم

 جلسه هفتم
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 :یریادگیت و یترب راهبردهای 
ت، ك اصل اسین درس یران در آموزش ایا یمل یمتنوع بر اساس برنامه درس یت هایكار و موقع یواقع یایفعال، جذاب و مرتبط با دن یكردهاینكه استفاده از رویبا توجه به ا

در  یریادگی یت ها و فرصت هایند. فعالیاستفاده نما یمنطقه ا  یازهایاز هنرجو و متناسب با نیمتناسب با ن یریادگی یت هایاز فعال یریادگیو  یاددهیند یضرورت دارد در فرآ

 ی. در آموزش مآورده شده است یریادگی یت هایاز فعال یشنهادیپ یاهنمونه  یبرخ گردد. در ادامه یو اجرا م یها طراح یستگیتحقق اهداف توانمند ساز و كسب شا یراستا

 ستفاده نمود.ا یریادگی-یاددهیجهت   یگرید یت هایتوان از فعال

 
 

 : حل خالقانه مسائل1پودمان 

 )پیشنهادی(فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافته نمونه  جلسه

 اولجلسه 

 نشیآفر یها یل جداول متقاطع شگفتی، تكمبه کارگیری حواس پنج گانه برای مشاهده پدیده های خلقت

 نهثبت کردن مشاهدات انجام شده با به کارگیری حواس پنج گا

 مساله یابی بر مبنای ثبت شده های از مشاهدات خلقت

 درک محدودیت حواس پنج گانه انسان در مشاهده مخلوقات مختلف و نیاز به تجهیز شدن به ابزارها و داشتن اطالعات ثبت شده از خلقت

 جلسه دوم

 سازی موم )مقدار، ویژگی، موضوع( چگونگی تعریف و بازتعریف قابل فهم و ساده یک مساله با استفاده از ابزار مدل

 به کارگیری مدل موم )مقدار، ویژگی، موضوع( در تعریف و بازتعریف قابل فهم و ساده یک مساله واقعی 

 چگونگی به کارگیری ابزار تفکر چند پرده ای در ثبت اجزای یک مساله در دو محور سطح خرد و کالن سیستم مساله و گذر زمان

 نف مساله های جدید از آزار تفکر چند پرده ای در ثبت اجزای یک مساله در دو محور سطح خرد و کالن سیستم مساله و گذر زمان برای یک محصول یا مساله واقعی و کشبه کارگیری اب

 جلسه سوم

 خوش ساختاری و بدساختاری و نوع برخورد با هر یک برای یافتن راه حلشناسایی انواع مساله در چهار گونه و طیف مختلف آشنا تا ناآشنا، ساده تا دشوار، ابداعی تا غیر ابداعی، 

 طرح پرسش های مختلف پیرامون یک مساله با به کارگیری پرسش های چیستی، چرایی، چه زمانی، چه جایی، چه کسی و چگونی

 رایی، چه زمانی، چه جایی، چه کسی و چگونیمساله یابی با طرح پرسش های مختلف پیرامون یک مساله با به کارگیری پرسش های چیستی، چ

 چگونگی تشخیص علت وجود و تولد یک محصول یا خدمت با تعیین کارکرد آن

 تعیین کارکرد محصوالت و خدمات مختلف
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 : نوآوری و تجاری سازی محصول2پودمان 

 فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافته )پیشنهادی(نمونه  جلسه

 جلسه اول

 های تاثیرگذار در زندگیخت نقش الگوها و شخصیتشنا

 به اشتراک گذاری این الگوها در کالس

 گری و باور به قدرت تغییر از طریق خالقانه زیستنتمرین مشاهده

 ساخت و انجام یک تمرین برای داشتن خانواده خالق و باور به قدرت تاثیرگذاری در دنیای پیرامون

 جلسه دوم

 ای به خودطریق نوشتن نامه خودشناسی از

 تمرین برای تغییر پیرامون و زیست خالقانه در محیط خانواده

 یادگیری و خوشناسی از طریق کمک به دیگران

 یآ ید یاچ بانجام تست الگوی تفکر مغز چهارربعی هرمان و مدل 

 جلسه سوم

 بررسی دنیای پیرامون در جهت کشف فرصت ها

 هابرداری از فرصتب آنها جهت بهرهشناخت منابع و ترکی

 تهیه لیست از افراد شبکه فردی

 های آنتحلیل شبکه فردی و ویژگی

 جلسه چهارم

 مصاحبه با مشتریان یک محصول خاص و درک نیازهای واقعی آنان

 های نوآوری در محصوالت موجودکشف فرصت

 یتحلیل امکان پذیری فرصت نوآوری از طریق چرخه نوآور

 ارائه یک محصول سودمند بر اساس خواست مشتریان

 جلسه پنجم

 بررسی اقتصاد دانش بنیان و بازدید از یک شرکت دانش بنیان 

 بررسی موانع و مشکالت تجاری سازی اختراعات

 بررسی مراحل تجاری سازی یک محصول واقعی

 طراحی یک برنامه تجاری سازی برای یک اختراع

 جلسه ششم

 ن مراحل ثبت اختراع در ایرانیافت

 ل جداول متقاطع اختراعی، تكمبررسی وضعیت ثبت اختراعات در جهان

 اختراع و نوآوری آنها 4بررسی نحوه موفقیت 

 تحلیل امکان درآمدزایی از اختراعات

 طراحی كسب و كار: 3پودمان 

 فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافته )پیشنهادی(نمونه  جلسه

 جلسه
 اول

 بحث در مورد تفاوت های تیم ها و گروهها  -بازی های هدفمند بر مبنای کار تیمی و گروهی  –نمایش فعالیت های تیمی و نتایج آن از طریق گرافیک و فیلم  

 ت و سختی ها شناخت شاخص های یک تیم موفق از طریق بازدید یک تیم ورزشی،بحث در محیط تیمی و شناخت ویژگی ها با بیان تجربیا

 بحث در مورد نقش و جایگاه آن ، تمرین پذیرش نقش ها  و وابستگی فعالیت ها با استفاده از ابزار بازی 

 های مختلف آن ها در یک مثال واقعی و تمرین نقش آفرینی در نقششناخت نقش

 تمرین از طریق تصویرپردازی خالق و داستان گویی

 جلسه دوم

 ،انجام تست با استفاده از کاربرگ    یآ یت یام باده شده تشریح مدل های س 

 درجه به موضوع با ابزار بازی 361نمایش ارتباط های شخصیت های مختلف و استفاده از این ارتباطات برای ایجاد  تیم ها،شناخت شش کاله تفکر ونقش آن در نگاه 

ز و روش جذب آنها ،ارائه گزارش از تحوه تیم سازی و نتایج و تجربیات کار تیمی ، در یک بازی اتاق فرار تیم سازی تدوین طرح تیم سازی شامل هدف،ویژگی های افراد مورد نیا
 شرکت کند و نتایج را گزارش نماید . در قالب فیلم عکس و گزارش مصور

 اریبحث در مورد تعارض و انواع آن ، ارائه گزارش های عملی از تعارض و نتایج آن در تیم های ک

 جلسه سوم

 ارائه تمرین عملی در مورد تعاریف حسابداری  با تشریح و تحلیل وضعیت یک بنگاه تجاری تمرینی 

 روش های آن. ارائه صورت مالی یک کسب و کار ،ثبت مبادالت در دفاتر وه یته

 لی برای کسب و کار مناسب است تشریح و شناخت روش های تامین مالی یک کسب و کار ،بحث در مورد اینکه چه روش تامین ما

 تراز آزمایشی یک کسب و کار را تدوین کند و بر اساس آن واحد را ارزیابی کند.

 جلسه چهارم
 هدید،فرصت  مرین تده از کار برگ تبحث در خصوص تاثیرات عوامل پورتر بر روی یک کسب و کار و ارائه گزارش موردی به صورت نمونه عملی و شناخت بیرونی )تیم / فرد(با استفا

 شناخت درونی )تیم / فرد( با استفاده از کار برگ تمرین قوت و ضعف  

 بحث در مورد آثار آن بر روی كسب و كار   –استفاده از کار برگ تمرین سوات 

 جلسه پنجم

 زش ،ارتباط دادن آن با مفهوم مسئله و راه حل و ایجاد ارزش کسب و کار ارائه مثال های مختلف از ارزش های پیشنهادی کسب و کار های بزرگ ، نمایش فیلم های شناسایی ار

 ارائه گزارش از مشتریان هدف کسب و کارهای شناخته شده در قالب کاربرگ بوم کسب و کار ،فیلم شناخت مشتری

 بحث در مورد تفاوت ذینفع و مشتری ،تدوین گزارش از انتظارات ذینفعان 

 ایجاد تمایز را بر اساس کسب و کار تمرینی بحث در مورد روشهای 

 جلسه ششم
 فیلم معرفی فعالیت کلیدی و تمایز آن با فعالیت های معمول ،تدوین لیست کار های کلیدی یک کسب و کار تمرینی  یتماشا

 ار تمرینیفیلم معرفی منابع  کلیدی و تمایز آن با منابع  معمولی ،تدوین لیست منابع  کلیدی یک کسب و ک یتماشا

 فیلم معرفی کانال های ارتباطی  و دسته بندی آنها  ، ایجاد کانال ارتباطی کسب و کار تمرینی  یتماشا
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 بازاریابی و فروش: 4پودمان 

 فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافته )پیشنهادی(نمونه  جلسه

 اول جلسه

 بحث درباره جایگاه فعلی و گذشته محصوالت نمونه

 هنرجویک محصول نمونه ارائه شده توسط خود  یلعه موردمطا

 بررسی سالیق مشتریان  -تمرین گروهی

 سوال مطرح شده در مورد محصول انتخابی: اسپینر 8پاسخ به 

 جلسه دوم

 هددبازطراحی میز کالسی، به گونه ای که به کاربر به نسبت نمونه های فعلی بازار ارزش افزوده 

 ز اصلی در کالس که می تواند با تولید و فروش یک خدمت یا سرویس رفع شودشناسایی یک نیا

 بحث درباره فروش بهتر و بیشتر گوشی تلفن همراه

 مختلف یتجار ینشان هاتحقیق درباره علت تفاوت قیمت یک محصول مشخص در  جلسه سوم

 جلسه چهارم

 بحث درباره اهمیت شبکه های اجتماعی

 یابیبازارتال تحقیق درباره دیجی

 یتجار ینشان هاداستان گویی برای 

 جلسه پنجم

 

 بازدید از بازار بزرگ شهر و گپ و گفت با عمده فروش ها درباره راه های انتقال یک محصول به مشتری

 بازدید از یکی از کسب و کارهای موفق نوپا که توانسته وجهه مناسبی برای خوددست و پا کند.

 

 

 وکار نوآورانهجاد کسبای: 5پودمان 

 فرصت ها/فعالیت های یادگیری ساخت یافته )پیشنهادی(نمونه  جلسه

 جلسه
 اول

 یافتن پیشینه و ویژگی های یک محصول و ویژگی های نوآورانه آن در طول زمان

 تحلیل بعد و سطح نوآوری در محصوالت مختلف

 بررسی صنایع مختلف از حیث نوآور بودن

 های مختلف اقصادیهای اقتصادی جهت سنجش تاثیر نوآوری در رشد بخشبررسی گزارش

 جلسه دوم

 صنعت ها ئل دیگرامس یك صنعت از روی یبرا یابیراه حل 

 درک منابع ارزشمند محلی وهای بومی یک کسب و کار با ویژگی یطراح

 در صنایع سنتی راه کارهای نوآورانه ارائه کنند

 شکالت زیست محیطی یک کسب و کار برای م یطراح

 جلسه سوم

 نحوه ثبت یک شرکت یا صنف در پژوهش 

 با موسس یک شرکت یا واحد صنفی مصاحبه 

 یک کسب و کار خانوادگی برنامه ارائه 
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 :یابیارزش
عملكرد  ی( با توجه به استاندارد ها3ا ی 2، 1پودمان )نمرات  یستگیك نمره شاینمره( و  5ك نمره مستمر )از یهر پودمان  یاست. برا یستگین درس براساس شایدر ا یابیارزش

 هنرستان وجود دارد. یزیان و بر اساس برنامه ریهنرجو یبرا یلیدر طول سال تحص یگردد. امكان جبران پودمان ها یهر هنرجو ثبت م یل برایجداول ذ

 

 مسائل خالقانه الگوی ارزشیابی پودمان حل

 یف عملكردیكالت

 ها( یستگی)شا
 جینتا استاندارد عملكرد

 استاندارد

 (ی، نمره دهی)شاخص ها، داور
 نمره

 كشف مساله 
 

 حل مساله

حل خالقانه مسائل با استفاده از 

نوآوری نظام یافته بر اساس 
 قابلیت اجرا

 باالتر از حد انتظار

 مشاهدات روی از مساله کشف

 کارکرد روش به مساله تولید
  مختلف های حوزه دانش از استفاده مساله با حل

3 

 در حد انتظار
 )كسب شایستگی(

 مشاهده خلقت 
 تولید مساله با مدل تفكر انتقادی

 استخراج راه حل های مساله
 ها ایده سنجی عیار

 حل مساله به روش خالقانه در یك موقعیت واقعی

2 

 پایین تر از انتظار
 )عدم احراز شایستگی(

 تحلیل مراحل كشف مساله بررسی و

 بررسی و تحلیل مراحل حل مساله
 ایده پردازی 

1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 

 

 الگوی ارزشیابی پودمان نوآوری و تجاری سازی محصول 

 تكالیف عملكردی
 )شایستگی ها(

 نتایج استاندارد عملكرد
 استاندارد

 وری، نمره دهی()شاخص ها، دا
 نمره

 خودسازی آگاهانه 
 

 تجاری سازی 

تجاری سازی محصول با 

استفاده از تحلیل موقعیت بر 
اساس قابلیت ثبت و 

 سودمندی

 باالتر از حد انتظار

 ارتقاء روامداری
 سازی شبكه های فرصت از مندی بهره

 محصول یك سازی  تجاری در ای مرحله برنامه تهیه
 

3 

 در حد انتظار
 )كسب شایستگی(

 پذیری خطر فنون بكارگیری
 خود در مثبت نگرش ارتقا

 خودباوری و خوداتكایی ارتقاء
 ایفای نقش به عنوان عضو موثر تیم

 موثر عوامل اساس بر سودمندی و سازی تجاری قابل ایده ارائه 

2 

 پایین تر از انتظار
 )عدم احراز شایستگی(

 نوآوری  چرخه اساس بر اختراع تحلیل

 خودسنجی و خود تحلیل
 بررسی چرخه نوآوری

 بررسی موانع تجاری سازی محصول

1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
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 كار  و كسب الگوی ارزشیابی پودمان طراحی

 یف عملكردیتكال

 ها( یستگی)شا
 جینتا استاندارد عملكرد

 استاندارد

 (یه ده، نمری)شاخص ها، داور
 نمره

تیم سازی كاری و تامین 
 مابع مالی

 
تحلیل و تهیه مدل كسب 

 و كار
 

طراحی كسب و كار با استفاده 
از تحلیل موقعیت بر اساس 

قابلیت ثبت و سودمندی  و 
 سرزمینی آمایش

 
 

 باالتر از حد انتظار
 ایفای نقش به عنوان سازنده گروه

  كار و كسب برای ارزش طراحی

 رتباطیا كانال طراحی
3 

 در حد انتظار

 )كسب شایستگی(

 موقعیت تحلیل روش به خارجی/ داخلی محیط تحلیل

 (تهدید و فرصت) صنعت خارجی محیط سازی مدل
 ایفای نقش به عنوان عضو موثر گروه 

 كاری تیم تشكیل
 دسته بندی مشتریان به لحاظ هدف

 تامین منابع مالی در موقعیت مختلف

2 

 ارپایین تر از انتظ

 )عدم احراز شایستگی(

 بررسی ویژگی های تیم كاری

 كلیدی های فعالیت بندی فهرست
 كلیدی منابع بندی فهرست

 كاری تیم در تعارض آثار تعیین
  درآمد و هزینه ثبت

 (ضعف و قوت) داخلی داخلی محیط سازی مدل

1 

  5نمره مستمر از 
  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
 

 گوی ارزشیابی پودمان بازاریابی و فروشال

 یف عملكردیتكال

 ها( یستگی)شا
 جینتا استاندارد عملكرد

 استاندارد

 (ی، نمره دهی)شاخص ها، داور
 نمره

بازاریابی و قیمت 
 گذاری 

عرضه محصول و ارائه 
 نشان تجاری

بازار یابی و فروش محصول  در 
زمینه و رشته شغلی و حرفه ای 

اجرا و بر اساس قابلیت 
 سودمندی

 باالتر از حد انتظار

  محصول طراحی کار و ساز تعیین

 یابی موقعیت های استراتژی بندی دسته
 خرید شاخص اساس بر مشتریان انتخاب

 كار و كسب یك برای تجاری نشان ثبت

3 

 در حد انتظار

 )كسب شایستگی(

 كار و كسب یك برای تجاری نشان ساخت

 كاری موقعیت كی اساس بر فروش روش انتخاب
 گذاری قیمت ماتریس طراحی

 جانبی و اصلی روش به گذاری قیمت
 مشتری با ارتباط های کانال تعیین 

  رقابتی های مزیت  تعیین

2 

 پایین تر از انتظار
 )عدم احراز شایستگی(

 تجاری نشان ساخت در سازی شخصیت بررسی انواع

 فروش های روش انواع تعیین
 تحلیل مشتری

 محصول فروش بر گذار تاثیر اکتورهایف تحلیل

1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
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 وکار نوآورانهالگوی ارزشیابی پودمان ایجاد کسب

 تكالیف عملكردی
 )شایستگی ها(

 نتایج استاندارد عملكرد
 استاندارد

 )شاخص ها، داوری، نمره دهی(
 نمره

ار در و ك بهبود كسب
 یك موقعیت

پروژه ایجاد كسب و كار 
 نوآورانه

ایجاد كسب و كار نوآورانه در 

زمینه و رشته شغلی و حرفه ای 
با استفاده از روش های تحلیل 

نوآورانه در فرآیند و محصول بر 
 اساس قابلیت اجرا و سودمندی 

 باالتر از حد انتظار

 ایجاد كسب و كار نوآورانه در زمینه و رشته شغلی و
 حرفه ای بر اساس قابلیت اجرا و سودمندی باال

 بازارچه در گزارش كسب و كار نوآورانه  ارائه و ثبت
 نف(/ویكند آپ استارت)  کارآفرینی رویداد/ محصوالت

 فناوری و علم پارك/رشد مراكز/كارآفرینی مراكز/بازارها
 هنرستان كارآفرینی كارگاه یا

3 

 در حد انتظار
 )كسب شایستگی(

 و شغلی رشته و زمینه در نوآورانه كار و كسب ادایج
 متوسط سودمندی و اجرا قابلیت اساس بر ای حرفه

 ولیدت در محصول یك تولید از فرآیندی نگاه گیری بكار
 دیگر محصول

  موقعیت یك در نوآوری سطوح مقایسه
 متناسب هایمثال با نوآوری بعد پنج تحلیل

 انهنوآور كار و كسب اجرای پروژه ایجاد
 ایجاد در اجتماعی و محیطی زیست تحلیل مالحظات

 كار و كسب

2 

 پایین تر از انتظار
 )عدم احراز شایستگی(

 شغلی حوزه در شده ایجاد كوچك كاری و كسب بررسی

 خود شهر و روستا در
 و کوچک کارهای و کسب اندازیراه بررسی نیازهای

 متوسط
 رهایوکاکسب بقای و رشد و نوآوری رابطه بررسی

 مختلف صنایع
 و خدماتی هایسازمان در خدمت و محصول تحلیل

 تولیدی

1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
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 ن درسیس ایهنرآموزان جهت تدر یت حرفه ایصالح

 

 ی حرفه ای ارائه می گردد.این درس توسط هنرآموزان مرتبط با گروه بزرگ تحصیلی حرفه ای در رشته های تحصیل -1

 باشد. یدر دوره دوم متوسطه م یگر دروس كارگاهیازمند دو هنرآموز همانند دیبودن آن ن یل كارگاهین درس بدلیا -2

 توسط هنرآموزان الزامی است. نامه آنهایو كسب گواه ینیو كارآفر یآموزش نوآور یگذراندن دوره ها -3

 همچنین خبرگان حرفه ای در این حوزه در چهارچوب قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش بالمانع است.استفاده از نوآوران و كارآفرینان برتر و  -4

 

 محیط های تربیت و یادگیری

 

 كارگاه نوآوری و كارآفرینی -1

 مراكز كارآفرینی، مراكز رشد، پارك های علم و فناوری، بازارچه ها -2

 ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یاسالم یجمهوررنامه درسی ملی استفاده از محیط های متنوع یادگیری در چهارچوب ب -3

 

 

 زاتیو تجهضا ف

 

 باشد. یم یآموزش یزیاز طرف سازمان پژوهش و برنامه ر یابالغ ،ن درسیزات ایفضا و تجه یبر اساس استاندارد هادر هنرستان  ارگاه نوآوری و كارآفرینیك زیجهت

 

 

 

 منابع:

 

 تحول در آموزش و پرورش، حمایت از كار  و سرمایه ایرانی و جمعیتجاد یااشتغال، اقتصاد مقاومتی،  یها سیاست های كلی نظام ابالغی در بخش -1

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -2

 ایران یاسالم یجمهوربرنامه درسی ملی  -3

 یآموزش یزیو برنامه ر، سازمان پژوهش 1394، یو مهارت یدر شاخه فن یو حرفه ا یت فنیآموزش و ترب یمفهوم یطراحسند  -4

 


