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سرمقاله

در تحول بنیادین، نوع نگاه به معلم، کتاب، مدرسه، 
کالس درس و به ویژه دانش آموزان دگرگون می شود. 
این نــگاه معلم را در قله می بیند و همة شــرایط و 
امکانــات را برای الگوپذیری دانش آموز از معلم برای 
دســتیابی به قله های انســانیت، علم، ادب و اخالق 
فراهــم می آورد. از اهمیــت تربیت معلم تنها به این 
نکته اشــاره می کنیم که »زیرنظــام تربیت معلم و 
تأمین منابع انســانی«، یکی از شش زیرنظام سند 

تحول بنیادین در آموزش وپروش است.
آمــوزش فنی وحرفــه ای مبتنی بر شایســتگی،  
طراحی برنامه های درســی براساس توسعه حرفه ای 
و چارچوب صالحیت حرفه ای، ارزشــیابی مبتنی بر 
شایستگی، آموزش کل نگر و استفاده از رویکردهای 
نویــن در فرایند یادگیــری، از جمله چرخش های 
اساســی برنامه های درسی رشته های فنی وحرفه ای 
در نظام جدید آموزشــی اســت. از این رو، آموزش 
رشــته های فنی وحرفــه ای بــا رویکــرد جدید، به 
بازتعریف صالحیت حرفــه ای هنرآموزان نیاز دارد. 
کوشش شــد در ویژه نامة ســال 1395، به موضوع 
آمــوزش فنی وحرفه ای با رویکرد شایســتگی و در 
ویژه نامة ســال 1396، به موضوع ارزشیابی مبتنی 
بر شایستگی پرداخته شود. در حال حاضر که بیش 
از 50 هــزار هنرآموز در امر آموزش فنی وحرفه ای و 
مهارتی مشارکت دارند، ضروری است توسعة حرفه ای 
هنرآموزان، شایستگی های حرفه ای، شایستگی های 
غیرفنــی حرفة هنرآموزی و شایســتگی های حرفة 
هنرآموزی در صالحیت حرفه ای هنرآموزان براساس 
برنامة درســی هر رشــته مورد بازبینی و توجه قرار 

گیرد.
بر این اســاس و بــا توجه به ضــرورت و اهمیت 

موضوع تربیت نیروی انسانی در نظام جدید آموزش 
فنی،حرفه ای و مهارتی که باید در اجرای برنامه های 
تحولــی از ویژگی های خاصی برخوردار و توانمندی 
الزم را داشــته باشــد، ویژه نامــة حاضر بــا عنوان 
»صالحیت حرفه ای هنرآموزان« تهیه شــده است. 
ایــن ویژه نامه دو بخش اصلــي دارد: بخش مقاالت 

عمومي و بخش مقاالت تخصصي.
بخش مقاالت عمومي شــامل 14 مقاله است و به 
موضوع های مهمي درخصوص صالحیت حرفه اي، از 
جمله آسیب شناسي آموزش و تربیت هنرآموزان در 
وضعیت فعلي، الزامات اجراي نظام آموزش و تربیت 
هنرآموزان در نظام جدید، تربیت نیروي انساني در 
اســناد باالدســتي، دورة تربیت برنامه ریز آموزش و 
تربیت فني وحرفه اي، و مطالعة مقایســه اي هدف ها 
و برنامه هــاي تربیت هنرآمــوزان و مربیان در دیگر 

كشورها می باشد.
بخــش دوم كه بــه مقاالت تخصصــي مرتبط با 
صالحیت حرفه اي اختصاص دارد، شــامل 34 مقالة 
تخصصــي در ارتباط بــا صالحیت هــاي حرفه اي 
هنرآموزان در رشــته هاي فني وحرفه اي اســت كه 
برنامه هاي آن ها در نظام جدید آموزشــي با رویكرد 

شایستگي طراحي و تدوین شده اند.
در انتهــا نیــز بــه معرفــي كتاب هــاي آموزش 
فني وحرفه اي در زمینة صالحیت حرفه اي پرداخته 

شده است.
مخاطبــان محتواي ایــن ویژه نامه، كارشناســان 
برنامه ریزي درسي، كارشناسان و مجریان آموزشي، 
هنرآموزان، مراكز تربیت نیروي انســاني، دانشــگاه 
تربیت دبیر شــهید رجایي و پژوهشگران آموزش و 

تربیت فني ،حرفه اي و مهارتي هستند.

حکایت این ویژه نامه

احمدرضادوراندیش

2  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



مقاالت عمومى صالحيت حرفه اى هنرآموزانبخش اول
رشته هاى فنى وحرفه اى



جمیلهالساداتحسینیروحاالمینی
مقاله

آورد تــا فرایند برنامه ریزی درســی آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای و مهارتی مورد بازنگری قرار گیرد. قانون 
نظام جامــع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی 
که در 11 ماده و 7 تبصره تنظیم شــده، شــامل این 
موارد اســت: اهداف )مادة 1(؛ وظایف )مادة 4(؛ ارکان 
)مادة 5(؛ اصطالحات و تعاریف )مادة 2(؛ و همچنین: 
مجریان و نحوة اجرا )مادة 3(؛ چگونگی سیاست گذاری 
)مادة 6(؛ چگونگی تدوین چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملــی )مــادة 7(؛ ترکیب اعضا و نقش شــورای عالی 
آمــوزش و تربیت فنی وحرفــه ای و مهارتي )مادة 6(؛ 
ســطوح صالحیت حرفه ای ملی )مادة 8(؛ چگونگی 

کنترل تضمین کیفیت نظام )مادة 9(؛ و ... .
نظام آمــوزش و تربیت فنی وحرفــه ای و مهارتی و 
چارچوب صالحیت حرفه ای ملی به منظور گسترش 
شایســتگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای و مهارتی، کاهش فاصلة سطح شایستگی 
نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی 
در سیاســت گذاری کالن، مدیریــت در برنامه ریزی 
آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی، و تربیت نیروی 

کار شایسته ایجاد شده است.

کلیدواژههــا:آموزش و تربیت فنــی، حرفه ای و 
مهارتی، نظام آموزشــی، صالحیت حرفه ای، سنجش 

آموزش

مقدمه
آموزش های فنی وحرفه ای دورة دوم متوســطه در 
آموزش وپرورش کشــور یکــی از مهم ترین الگوهای 
توسعة منابع انســانی و تربیت افراد برای ورود به بازار 
کار به شــمار می روند. اما مشــکالت زیــادی در این 
نوع آموزش ها وجود دارند. براســاس تحقیقات انجام 
شده، یکی از اساسی ترین مشکالتی که در طراحی و 
برنامه ریزی درسی »آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و 

مهارتی« وجود دارد، نارسایی قوانین و مقررات است.
تدوین و تصویب ســند ملی تحــول بنیادین نظام 
آموزش وپرورش، سند برنامة درسی ملی و همچنین 
قانــون نظام جامع آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای و 
مهارتی که در جهت اجرای بندهای 1 و 2 »سیاست های 
کلی اشتغال«1  و بندهای »د« و »هـ« مادة 21 »قانون 
برنامة پنج ســالة پنجم توســعة2 جمهوری اسالمی 
ایران« مدون شــده اســت، فرصت مناسبی را فراهم 

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، 
حرفه ای و مهارتی و استلزامات آن برای 

برنامه های درسی فنی وحرفه ای

قانوننظامجامعازمنظربرنامههایدرسیوصالحیتحرفهای
»نظام آمــوزش و تربیــت فنی وحرفــه ای و مهارتی« و 
»چارچوب صالحیت حرفه ای ملی« برای تحقق هدف های 

ده گانة زیر تدوین شده اند:
1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخالق 

حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسالمی و ملی؛
2. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارامد، 
متناســب با نیازهاي بازار کار فعلی و آتــی، و ارتقای توان 

کارآفرینی؛
3. افزایش نقش آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی 
در توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی 

و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی؛
4. کمــک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق 
توانمندســازی نیــروی کار و کمک به افزایش اشــتغال و 

خوداشتغالی، و کاهش بی کاری؛

5. ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی 
مبتنی بر چارچوب صالحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله 
میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و 

شایستگی شاغالن در کشور؛
6. فراهم سازی زمینة یادگیری مادام العمر افراد جامعه برای 

دستیابی به عدالت آموزشی در حوزة شغل و حرفه؛
7. به کارگیــری ســودمندی های اجتماعــی و فرهنگی 
آموزش های فنی وحرفه ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد 
ســازگاری میان نظام های تربیتی و آموزش های عمومی و 

فنی وحرفه ای؛
8. افزایش سهم سرمایة  انسانی از طریق آموزش، مهارت، 
خالقیت، کارآفرینی و تجربه، در سهم بری عادالنه در زنجیرة 

تولید تا مصرف؛
9. توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد 
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بهره وری در اقتصاد؛
10. فعال ســازی سرمایه های انســانی به منظور توسعة 

کارآفرینی.
تبصره:دولت مکلف است تمهیدات الزم را برای آموزش 
و تربیت افراد به منظور کســب شایستگی های نوآوری و 
کارآفرینــی در این نظام، در راســتای تحقق هدف های 
مذکور در بندهای )1( و )2( سیاســت های کلی اشتغال 
و بندهای )1( و )5( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون 

تهیه و تصویب کند. 
این نظام مجموعه ای از اجزا و زیرنظام ها، شامل قوانین و 
مقررات، مدیریت و برنامه ریزی، نیروی انسانی، و پژوهش و 
ارزشیابی است ک به صورت یکپارچه هدف های این قانون را 

در کشور اجرا می کنند. 
در مادة 4 این قانون، وظایف نظام جامع آموزش و تربیت 
فنی وحرفــه ای و مهارتی برای تحقق هدف ها به شــرح زیر 

تعیین شده اند:
1. آمــوزش و تربیت نیروی انســانی کارامد مورد نیاز در 

بخش های متفاوت کشور؛
2. طراحــی، اســتقرار، به کارگیری، نظارت و ارزشــیابی 

چارچوب صالحیت های حرفه ای ملی برای تضمین کیفیت؛
3. ایجــاد هماهنگــی در سیاســت گذاری و مدیریت در 

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی؛
4. طراحی و تدوین اســتانداردهای آموزشــی، ارزشیابی 
و شایستگی حرفه ها براســاس استاندارد ملی و بین المللی 

طبقه بندی حرفه ها و شغل ها؛
5. زمینه سازی فرصت های برابر برای کسب شایستگی های 

حرفه ای؛
6. ایجاد ســازوکارهای الزم برای مشارکت بهره برداران در 

تمامی مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی؛
7. ایجاد هماهنگــی و نظارت بر بودجه ریزی و تخصیص 

منابع و تسهیالت به دستگاه های مجری این آموزش ها.
مادة 7 قانون، تهیة چارچوب صالحیت حرفه ای ملی را با 

توجه به موارد زیر به عهده دولت گذاشته شده است:
1. طراحی چارچوب صالحیــت حرفه ای باید مبتنی بر 
شایستگی های حرفه ای، شامل شایستگی های فنی و غیرفنی، 

از قبیل اخالق حرفه ای و شایستگی های عمومی باشد.
2. کدگذاری حرفه ها و شغل ها باید براساس آخرین نظام 
بین المللی طبقه بندی شغل و حرفه ها مصوب سال 2008 

میالدی »سازمان جهانی کار« انجام گیرد.
3. توسعة حرفه ای در چارچوب صالحیت حرفه ای ملی باید 
زمینة تحرک پذیری افقی و عمودی در گروه های بزرگ شغلی 
را تا سطوح باال فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام العمر را 

امکان پذیر کند.
4. تدوین و تصویب اســتانداردهای آموزش، ارزشیابی و 
شایستگی حرفه باید براساس چارچوب صالحیت حرفه ای 

ملی انجام شود.
5. مــدارک و گواهی نامه هــا در نظام آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفــه ای و مهارتی باید مبتنی بر چارچوب صالحیت 

حرفه ای ملی اعطا شوند.
»مرکز ملی ســنجش«، به منظور ســنجش و تشخیص 
شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای و شغلی زیر نظر شورای 
عالی و با مشارکت نظام های حرفه ای تشکیل می شود. مدارک 
صالحیت حرفه ای و گواهی نامه های شایستگی شغلی توسط 

این مرکز اعطا می شوند.

نظام طبقه بندي مشاغل و حرف مورد استفاده 
در اين قانون »ايسكو 2008« است. در 
اين قانون شايستگي هاي حرفه اي شامل 

شايستگي هاي عمومي، غيرفني و فني است.
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تعیینمیزانسازگاریقانونیبابرنامههایدرسی
یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام آموزشی فنی وحرفه ای، 
»برنامة درســی« است. برنامة درســی فنی وحرفه ای 
مجموعه ای از استانداردهای دنیای کار، هدف ها، محتوا، 
روش ها، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات، زمان، 
فضا، استاندارد شایستگی ها،  مواد آموزشی و استاندارد 
ارزشیابی است که دانش آموز )هنرجو(، کارآموز یا متربی 
را برای رســیدن به آن هدف هــا در حوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای هدایت می کند. دامنة شمول برنامة درسی 
در حوزة آموزش های فنی وحرفه ای، دربرگیرندة دنیای 

کار و دنیای آموزش است.
برنامة درسی آموزش فنی و مهارتی دارای ویژگی هایی 
نظیر تأکید بر نیازهای شغلی، تمرکز بر شایستگی ها و 
نگرش ها، ارتباط مستقیم با محیط کار، و پاسخ گو بودن 
به تغییرات فناوری در جامعه اســت که آن را از ســایر 

آموزش ها جدا می کند. با توجه به برنامة درســی ملی 
ایران، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، سیاست های 
کلی کشــور در بخش اشتغال، اقتصاد مقاومتی و دیگر 
بخش ها، اصالح نظام آموزش متوســطة فنی وحرفه ای 
در دورة دوم متوسطه ضروری تشخیص داده شد. برای 
طراحی و تدوین برنامه های درسی در گروه ها و رشته های 
تحصیلی وجود چارچوب و سند طراحی مفهومی الزامی 
شد و چرخش های تحولی در آموزش های فنی وحرفه ای 

صورت گرفت.

نوآوریوکارآفرینی
یکی از مؤلفه های اصلی قانون نظام جامع است که در 
بندهای 1، 8 و 10 مادة یک آن، بر ترویج فرهنگ کار، 
افزایش سهم نیروی انسانی در زنجیرة تولید تا مصرف 
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چارچوبصالحیتحرفهایقانوننظامجامعآموزشوتربیتفنیوحرفهایومهارتی

اخالقحرفهای
آمــوزش اخالق حرفه ای از دیگــر مؤلفه های اصلی 
قانون نظام جامع است که در ماده های 1 و 7 این قانون 
مورد تأکید قرار گرفته است. برنامة درسی نظام جدید 
در خوشة درس های شایستگی های غیرفنی آموزش، 
این شایســتگی را به صورت کتابــی مجزا لحاظ کرده 
است که در پایة سوم تمامی رشته ها تدریس می شود. 
شایستگی مزبور، ضمن ترویج و تقویت فرهنگ اخالق 
حرفه ای، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ارتباط 

بین آموزش های رسمی و بازار کار ایفا می کند.
آموزش این شایســتگی ضروری دنیای کار نیازمند 
هنرآموزانی اســت که عالوه بر دارا بودن مهارت های 
فنی، مراتبی از سطوح شایستگی های اخالق حرفه ای 
را، همچون امانت داری، مسئولیت پذیری، درست کاری، 
رعایــت انصاف، بهره وری را به منظور درک موقعیت و 
برخورد مناســب با چالش ها و مسائل اخالقی حرفه و 

شغل، آموزش دیده باشند.

استانداردشایستگیحرفهای

بندهای 2 و 5 هدف های چارچوب صالحیت حرفه ای 
بر آموزش شایســتگی ها متناســب با نیازهــای بازار 
کار فعلی و آتی تأکید دارند. در برنامة درســی جدید 
فنی وحرفه ای، استاندارد شایستگی حرفه ای رشته ها با 
استفاده از »دیکوم« و توسط متولیان صنعت، بازار کار، 
اتحادیه ها و صنف ها و به کمک تجزیه و تحلیل مشاغل 
تهیه شده است. در فرایند برنامه ریزی درسی، در بخش  
دنیای کار به طراحی و تدوین استاندارد مذکور پرداخته 
شده است. در تدوین این استاندارد به فعالیت موجود 
در حرفه، وظایف و کارها، شرایط و ویژگی های محیط 

کار و دانش توجه شده است.
در مادة 9 این قانون، مرکز ملی سنجش پیش بینی 
شده است که زیر نظر شورای عالی و مبتنی بر چارچوب 
صالحیت حرفه ای ملــی مدارک صالحیت حرفه ای و 

گواهی نامه های شغلی را اعطا می کند.

نظامهایطبقهبندیمشاغلوحرفجهانی
طبق مــادة 4 قانون نظام جامــع، طراحی و تدوین 
استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حرفه ها 

از طریق آمــوزش، مهــارت، خالقیت و کارآفرینی،  و 
فعال سازی سرمایة انسانی به منظور توسعة کارآفرینی 
تأکید شده اســت. برنامة  درسی نظام جدید، با رویکرد 
شایســتگی محور در آموزش و ارزشــیابی، با تغییرات 
اساسی در محتوا و ارائة آموزش و توجه به شایستگی های 
غیرفنی، همچون نوآوری و کارآفرینی، همراه است، به 
طوری که در آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای، هنرجو 
عالوه بر توانایی و شایستگی برای اشتغال مفید باید بتواند 
شایستگی های غیرفنی را در سازگاری با تغییرات محیط 
کار و فناوری نشان دهد. در همین راستا، کارگاه نوآوری 

و کارآفرینی در نظر گرفته شــده است و در بازطراحی 
برنامة درســی، کتاب ها براســاس نوآوری و کارآفرینی 

طراحی شده اند.
اجرای این آموزش به هنرآموزانی نیاز دارد که با هدف 
آموزش نوآوری و کارآفرینی، بهبود و توسعة کسب وکار 
برای کســب درامد و افزایش اشــتغال آشــنا باشند و 
آموزش های الزم را در زمینة حل خالقانة مسائل، نوآوری 
و تجاری سازی محصول، طراحی کسب وکار، بازاریابی و 

فروش، و ایجاد کسب وکار نوآورانه دیده باشند.
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براســاس اســتاندارد ملی و بین المللــی طبقه بندی 
حرف و مشاغل صورت می گیرد. استفاده از نظام های 
طبقه بندی مشاغل و حرف جهانی، با روش های زیر در 
بخش »نیازسنجی برنامة درسی نظام جدید برای هر 

رشته« انجام شده است:
1. استخراج مشخصات شغل ها و حرفه های موجود 
در برنامة درســی، شــامل کد، عنوان و شرح مختصر 
شغل و حرفه )تکمیل نمون برگ 1ـ1؛ شیوة استخراج 
اطالعــات؛ مطالعة اســنادی و بحــث و گفت وگوی 

کارشناسی کمیسیون(
2. استخراج شغل ها و حرفه ها در حوزة کاری با توجه 
به مطالعات و بررسی های زیر )تکمیل نمون برگ 1ـ2(:
1ـ2. الف. بررسی شغل ها و حرفه های ایسکو 2008.

1ـ2. ب. بررســی شغل و حرفه های تعریف شده در 
مرکز آمار ایران.

1ـ2. ج. بررســی شغل و حرفه های پیشرو شغل ها و 
حرفه های سازمان آموزش فنی وحرفه ای.

1ـ2. د. بررســی شــغل ها و حرفه ها در کشورهای 
صاحب ســبک در آمــوزش فنی وحرفــه ای )از میان 
اســتانداردهای طبقه بندی شغل های مالزی، استرالیا، 

آسمان و ...(.
1ـ2. هـ . بررسی نظام طبقه بندی شغل ها و حرفه ها 

در اصناف، اتحادیه ها و شرکت ها.

توسعةحرفهایشغلها
قانون نظام جامع، توســعة حرفــه ای در چارچوب 
صالحیت حرفــه ای ملی را بــا تحرک پذیری افقی و 
عمــودی در گروه های بزرگ شــغلی تعیین کرده که 
در بند 3 مادة 7 این قانون به آن اشــاره شــده است. 
سطح های صالحیت حرفه ای ملی در هشت سطح، از 

کارگر ساده تا دکترای حرفه ای، از این قرارند:
در طراحی برنامه های درسی نظام جدید آموزش های 

فنی وحرفه ای نیز، به تدوین توسعة حرفه ای در طراحی 
مفهومی حرفه در بخش دنیای کار توجه شــده است. 
ساختار توسعة حرفه ای برنامة درسی نظام جدید هم 
تا دکترای حرفه ای را پوشــش می دهد، اما با توجه به 
مأموریــت وزارت آموزش وپرورش، تا ســطح 3 به آن 

پرداخته شده است.
انواعشایســتگیهایحرفــهای)عمومی،

غیرفنیوفنی(
مــادة 7 قانون نظــام جامع بر طراحــی چارچوب 
صالحیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی های حرفه ای و 
براساس مجموعه ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش 
تأکید دارد. نظام جدیــد در آموزش فنی وحرفه ای بر 
شایســتگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را 
به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد که فرایند 
نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامة  درسی و ارزشیابی 
براســاس آن ها انجام می شود. شایستگی ها را می توان 
به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از 
حرفه ها(، غیرفنی )اعم از شایستگی های تفکر، نگرش 
سیستمی، یادگیری مادام العمر، کاربرد فناوری، ارتباط 
مؤثر و کار تیمی، اخالق حرفــه ای،  کارآفرینی و ...( و 
عمومی دســته بندی کرد. در همة پایه ها، درس های 
شایستگی متناسب با رشته طراحی شده اند. رسیدن به 
فراگیرندگان به حداقلی از همة شایستگی ها، به عنوان 
هدف آموزش های فنی وحرفه ای، در این رویکرد مورد 

توجه قرار می گیرد.
رویکرد نظام جدید فنی وحرفه ای مستلزم تغییرات 
اساســی در تربیت هنرآموز اســت. هنرآموزانی مورد 
نیازند که عالوه بر داشتن مهارت فنی در رشته ای که 
تدریس می کنند، به شایستگی هایی که هنرجو برای 
موفقیت در یادگیری، کار و حل مسائل و مشکالت در 
آیندة شغلی و در محیط کار با سطح عملکردی باال به 

آن ها احتیاج دارند، مسلط باشند.

8  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



نمونبرگپیشنهادیگواهینامهومدارکاعطاییرشتةحملونقلدرنظامجدید

تاریخ ارزشیابی شماره 
ملی نام و نام خانوادگی

15 تعداد 
کارها: 15 تعداد گروه کاری/ 

شغل:
5112
L2

کد: سرپرستان حمل 
و نقل سطح:نام حرفه در سطح صالحیت:

گواهی نامه ها
تاریخاعطای
گواهینامه

شمارة
گواهینامه کدکارها کدگروهکاری/

شغل نامگروهکاری/شغل ردیف

0801 511231 متصدی تعمیر روسازی 1

0803 511232 نصاب عالئم راه ها 2
0804 511233 نصاب گاردریل 3

0811 و 0812 511234 نصاب تجهیزات ایمنی 4

0808 و 0809 و 0810 511235 متصدی پایدارسازی ترانشه ها 5

0501 511236 متصدی حمل بار فاسدشدنی 6
0503 511237 متصدی حمل بار ترافیکی 7
0601 511238 متصدی كنترل بار ترافیکی 8
0705 511239 مسافربری بین المللی 9
0706 511240 متصدی حمل ونقل بین المللی 10
0605 511241 متصدی سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای 11
0604 425112 بازرس فنی وسیلة نقلیه 12
0603 511243 متصدی کنترل ایمنی بارگیری و بارچینی 13
0508 511244 متصدی بارگیری و بارچینی مواد خطرناک 14
0206 51245 متصدی امدادرسانی 15

امضا و 
مهر

نام و نام خانوادگی 
ارزشیابی نهایی:

امضا

نام و نام 
خانوادگی 

تأییدکننده: امضا

نام و نام خانوادگی 
ارزشیاب:

معیار اعطای مدرک: پس از کسب تمام گواهی نامه های گروه های کاری/ مشاغل زیرمجموعة مدرک اعطا می شود.
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تطبیق شــرایط فعلی و قانونی به استلزاماتی نیاز دارد 
که باید اتفاق افتد. از جملة آن ها به این موارد اشاره کرد:

تدوین و کاربســت چارچوب صالحیت حرفه ای ملی 
)براساس شــاخص های توافق شــده که صالحیت ها، 
مدارک و گواهی نامه ها را در سطح ها و اندازه های متفاوت 
به صورت منسجم به هم ارتباط می دهد( در حوزة حرفه و 
شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام العمر 
و تعیین شایستگی های سطح های متفاوت مهارتی )بند 

3 مادة 2 قانون(.
ایجــاد و تجهیز مرکــز ســنجش آموزش وپرورش 
فنی وحرفه ای و مهارتی، وابســته به شورای عالی برای 
سنجش و ارزشیابی آموزش های موضوع قانون نظام جامع 
و تعیین صالحیت حرفه ای نیروی کار در ســطح ملی و 

منطقه ای )استانی(.
تدوین اســتانداردهای ملی جلب مشارکت تمام افراد 
ذی نفع )تدوین نظام ملی سه تا پنج سال زمان نیاز دارد 

که می باید انجام شود(.
تطبیق اســتانداردهای آموزش )هدف های درس ها، 
محتوا، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات آموزشی 
و ... در اولویت قرار دارند(، ارزشیابی )که منجر به اعطای 
گواهی نامه یا مدرک صالحیــت حرفه ای می انجامد( و 
شایستگی حرفه ای )وظایف، کارها و صالحیت های هر 
شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند( در برنامة درسی 
نظام جدید با چارچوب صالحیت حرفه ای ملی و براساس 

شاخص های توافق شده.
استفاده از سازوکارهای الزم به منظور تأمین اعتبار برای 

ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی.
نظارت و پیش بینی ســازوکارهای الزم برای تضمین 

کیفیت تحقق هدف ها.
ســازوکارهای الزم برای ارتقای تربیت هنرآموزانی با 

استانداردهای متناسب با هدف های قانون نظام جامع.

استلزاماتقانوننظامجامعبرایبرخیتغییراتدراجرایبرنامةدرسی
دربازةزمانیاصالحوسازگاری

ـشایستگیهایرشتةفتوگرافیکدرنظامجدید جدول1.تطبیقدرسها
تخصیصدروس/پیمانههاوشایستگيها

نام پودمان)گروه هاي ارزشیابي دنیاي کار( 
گروه ارزشیابی دنیای کار

ساعت 
عملی

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

دستیاری عکاسی، حروف نگاری، عکاسی 
پرسنلی، اجرای نمایشگاه، ویرایش عکس 180 120 دهم مشترک در 

گروه 0211100110 عکاسی پرسنلی و 
ویرایش تصویری 1

اجراکاری نرم افزار برداری )گرافیکی(، اجرای 
قلم فارسی )فونت(، تایپوگرافی، تصویرگری، 

اجرای چاپ
180 120 یازدهم مشترک در 

رشته 0211100211 تصویرسازی آموزشی و 
تایپوگرافی 2

عکاسی عروسی، عکاسی مجالس، طراحی 
آلبوم، عکاسی پرتره، عکاسی کودک 180 120 یازدهم مشترک در 

رشته 021100311 عکاسی آتلیه و مجالس 3

طراحی نشانه، نظارت چاپ، طراحی اسناد، 
صحافی، تصویرگری کتاب کودک 180 120 دوازدهم مشترک در 

رشته 021100412 تصویرگر کتاب کودک و 
ناظر چاپ 4

عکاسی گزارشی، عکاسی ورزشی، عکاسی 
محیط زیست، عکاسی مستند، عکاسی 

طبیعت
180 120 دوازدهم مشترک در 

رشته 021100512 عکاسی طبیعت و 
گزارشی 5

طراحی گرافیک نشر و مطبوعات، طراحی 
گرافیک فضای مجازی، صفحه آرایی، عکاسی 

خبری، عکاسی مطبوعاتی
180 120 دوازدهم مشترک در 

رشته 021100612 گرافیک نشر و عکاسی 
مطبوعاتی 6

گ و هنر
گروه تحصیلي: فرهن

كد گروه: 4

ك
رشته تحصیلي: فتوگرافی

كد رشته تحصیلي: 0211110

نظام رتبه بندی معلمان سال هاست که یکی از دغدغه های 
آموزش وپرورش محسوب می شود. در حوزة  فنی وحرفه ای، 
کســب شایســتگی های فنــی و غیرفنــی هنرآموزان 
می توانــد معیار مناســبی برای رتبه بنــدی هنرآموزان 
باشد. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی در حرفة 
معلمی )شایســتگی های عام پداگوژیک(، شایستگی در 

حرفة هنرآموزی )شایســتگی های خــاص پداگوژیک(، 
و شایســتگی های فنی رشــته براســاس شاخص های 
عملکردی شایســتگی در آموزش و تربیت حرفه ای که 
مورد توافق ذی نفعان اقتصادی، ارائه دهندگان آموزش های 

فنی وحرفه ای، کارشناسان خبره و نظام آموزشی اند.

ارائهپیشنهادبرایرتبهبندیهنرآموزانازمنظرصالحیتحرفهای
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منابع
1. اســماعیلی، مهــدی )1392(. 
آموزش های  مفهومــی  طراحــی 
دوم  دورة  در  فنی وحرفــه ای 
آن.  اعتباربخــش  و  متوســطه 
درســی  کتاب های  تألیف  دفتــر 
فنی وحرفه ای و کاردانش. سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
فراینــد  تدویــن  و  طراحــی   .2
برنامه ریزی درسی در آموزش های 
دفتــر   .)1392( فنی وحرفــه ای 
درســی  کتاب هــای  تألیــف 
سازمان  کاردانش  و  فنی وحرفه ای 

پژوهش و برنامه ریزي درسی.
3. اســناد برنامة درسی درس های 
پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 
 .)1394( حمل ونقــل  رشــتة 
درســی  کتاب های  تألیف  دفتــر 
شورای  کاردانش.  و  فنی وحرفه ای 

برنامه ریزی درسی حمل و نقل.
4. اســناد برنامة درسی درس های 
پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 
 .)1394( فتوگرافیــک  رشــتة 
درســی  کتاب های  تألیف  دفتــر 
شورای  کاردانش.  و  فنی وحرفه ای 

برنامه ریزی درسی فتوگرافیک.
ملی جمهوری  درســی  برنامة   .5
عالی  شــورای  اســالمی، مصوب 

آموزش وپرورش. 1391.
در  بنیادیــن  تحــول  ســند   .6
آموزش وپرورش. مصوب شــورای 

عالی انقالب فرهنگی، 1390.
7. ســند راهنمای برنامة درســی 
 .)1392( حمل ونقــل  رشــتة 
درســی  کتاب های  تألیف  دفتــر 
شورای  کاردانش.  و  فنی وحرفه ای 

برنامه ریزی درسی حمل ونقل.
8. ســند راهنمای برنامة درســی 
رشــتة شــبکه و نرم افــزار رایانه 
)1392(. دفتــر تألیف کتاب های 
درســی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
شــورای برنامه ریزی درسی رشته 

شبکه و نرم افزار رایانه.
9. ســند راهنمای برنامة درســی 
 .)1392( فتوگرافیــک  رشــتة 
درســی  کتاب های  تألیف  دفتــر 
شورای  کاردانش.  و  فنی وحرفه ای 

برنامه ریزی درسی فتوگرافیک.
10. قانون نظــام جامع آموزش و 
مهارتی.  و  فنی وحرفــه ای  تربیت 
اسالمی.  مصوب مجلس شــورای 

.1396

جدول2.شغلهاوحرفههایموردنیازدرسطحملیـسطحمهارت:کارگرماهر/کارداندرنظامجدید
كد گروه: 1 عنوان گروه شغلی: برق

متولیحرفه/
شغل

کدتطبیق2008
ISCO2008

نوع)شغل
یاحرفه(

سطح
مهارت

کدحرفه/
شغلملی حرفه/شغل ردیف

ISCO 2008 3151 حرفه  3 3151 تکنسین مهندسی کشتی 1
ISCO 2008 7412 حرفه 2 7412 تعمیرکاران برق و الکترونیک 2

ISCO 2008 7421 حرفه 3 7421 سرویس کاران و مکانیک وسایل الکتریکی و 
الکترونیکی 3

 ISCO 2008
ادغام در بند 18 3155 حرفه 3 3155 تکنسین الکترونیکی ایمنی و ترافیک هوایی 4

ISCO 2008 3521 حرفه 3 3521 تکنسین سمعی بصری و پخش برنامه 5
مرکز آمار ملی

311431 3114 شغل 3 3123 کنترل کنندة روبات های صنعتی 6

مرکز آمار ملی
311432 3114 شغل 3 313 اپراتور تجهیزات اپتیکی الکترونیکی 7

مرکز آمار ملی
352131 3521 شغل 3 3135 اپراتور تجهیزات ضبط و پخش برنامة رادیویی و 

تلویزیونی و مخابراتی 8

برنامة درسی
742131 7421 شغل 3 1392/07 اپراتور تابلو 9

برنامة درسی
352133 3521 شغل 3 1398/08 تصویربردار و فیلم بردار 10

مرکز آمار ملی
821733 8212 شغل 2 8171 متصدی خط مونتاژ خودکار 11

مرکز آمار ملی
821734 8217 شغل 3 8172 متصدی روبات های صنعتی 12

پينوشتها
1. ابالغي مقام معظم رهبري

2. بند د. هماهنگي در سیاســت گذاري و مدیریت در برنامه ریزي آموزش هاي فني وحرفه اي كشــور به عنوان یك نظام منســجم و پویا 
متناسب با نیاز كشور.

بند هـ . كاربســت چارچوب صالحیت هاي حرفه  اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صالحیت ها، مدارك و گواهي نامه ها در سطوح و 
انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیري مادام العمر و تعیین شایستگي هاي سطوح مختلف مهارتي.

جدول3.میزانسازگارینظامجامعفنیوحرفهایومهارتیبابرنامةدرسینظامجدیدفنیوحرفهای)6ـ3ـ3(
برنامة درسی تربیت هنرجویان )دانش آموزان(

مؤلفه های اصلی نظام جامع ردیف

نظام جامع فنی وحرفه ای و مهارتی

فنی وحرفه ای

٭ نوآوری و کارآفرینی 1
٭ اخالق حرفه ای 2
٭ استاندارد شایستگی و استاندارد ارزشیابی ملی 3
٭ استاندارد آموزش 4
٭ استفاده از نظام های طبقه بندی مشاغل و حرف جهانی 5

در توسعة حرفه ای برنامة درسی نظام جدید، سطح کارگر 
ساده و کارگر ماهر، یک در نظر گرفته شده است. توسعة حرفه ای شغل ها 6

٭ صالحیت حرفه ای )در سطوح عمومی، غیرفنی و فنی( 7
٭ انواع شایستگی حرفه ای )عمومی، غیرفنی و فنی( 8

جدول4.شاخصهایپیشنهادیبرایرتبهبندیهنرآموزان

امتیاز
كسبشده

ساعت)سال(
آموزش

شاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزش
وتربیتحرفهایهنرآموزان

قلمروشایستگیها ردیف

حرفة معلمی )شایستگی های عام پداگوژیک( 1

حرفة هنرآموزی )شایستگی های خاص پداگوژیک( 2

شایستگی های فنی رشته 3

تجربة آموزشي مرتبط

جمع
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احمدرضادوراندیش
مقاله

است.

تعریفمعلمومربیدراسنادتحولی
معلم و مربی افرادي هستند كه به نوعی مسئولیت 
زمینه سازی در نظام تربیت رسمي و عمومي را بر 
عهده دارند. با عنایت به یافته های فلسفة تربیت و 
نیــز با توجه به معناي تربیت در مطالعات نظری، 
می تــوان نقش مربــي را در ادامــة نقش تربیتي 
انبیا و اولیای الهی دانســت و او را اسوه ای امین، 
راهنمایــی بصیر و عالمی توانا به شــمار آورد که 
وظیفة هدایت، روشــنگری، برنامه ریزی، آموزش، 
پشــتیباني، مشــورت، بازخورد دادن، و ترغیب 
متربیــان براي به چالش کشــاندن موقعیت های 
کنونــي به منظور بســط و توســعة ظرفیت های 
وجودي خود برای کسب شایستگی ها و دستیابی 
به حیــات طیبه را بر عهــده دارد. معلم و مربی 
به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت 
دانش  آموزش را در نظام تعلیم وتربیت رســمی و 
عمومی بر عهده دارد )ســند تحــول بنیادین در 

آموزش وپرورش(. بنابراین، معلم )مربی(:
é در مســیر راه انبیا و ائمة اطهار)ع(، اسوه ای 

امین و بصیر برای دانش آموزان است.
é با شــناخت و بســط ظرفیت هــای وجودی 
دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی، 
زمینــة درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان 

را فراهم می سازد.
é زمینه ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی 

و اخالقی دانش آموزان است.
é راهنمــا و راهبر فراینــد یاددهی ـ یادگیری 

است.
é برای خلــق فرصت های تربیتی و آموزشــی 
مســئولیت تطبیق، تدویــن، اجرا و ارزشــیابی 
برنامه های درسی و تربیتی را در سطح کالس بر 

عهده دارد.
é یادگیرنده و پژوهشگر آموزش وپرورش است.

زیرنظامتربیتمعلموتأمینمنابعانسانی
نظام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی، در قالب 

اشاره
نظام آموزش وپرورش به نیروی انسانی در همة 
جوانب و فعالیت های ســازمانی خود )درون داد، 
فرایند، برون داد و پیامد(، به طور مستقیم وابسته 
اســت. به طوری که می توان بهبود مدیریت منابع 
انســانی را محــور تحول در نظــام تعلیم وتربیت 
کشور دانست. زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع 
انسانی، یکی از شش زیرنظام سند تحول بنیادین 
در آموزش وپرورش اســت و رسیدن به هدف های 
چرخش هــای  نیازمنــد  تعلیم وتربیــت  نظــام 
تحول آفرین در این زیرنظام اســت.این نوشته به 
جایگاه تربیت نیروی انسانی در سیاست های کلی 
تحول در آموزش وپــرورش، مبانی نظری تحول 
بنیادین در آموزش وپرورش و سند تحول بنیادین 

در آموزش وپرورش پرداخته است.
کلیدواژهها: زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع، 
سیاست های کلی تحول در آموزش وپرورش، سند 
تحــول بنیادین در آموزش وپرورش، مبانی نظری 

تحول بنیادین در آموزش وپرورش

مقدمه
تحولی  آموزش وپــرورش،  در  بنیادیــن  تحول 
عمیق و ریشه ای اســت که به تحول در مفاهیم 
نظری، فرایندها، نقش ها و کارکردها، و رویکردها 
منجر می شــود. در تحول بنیادین نــوع نگاه به 
معلــم، کتــاب، مدرســه، کالس درس و به ویژه 
دانش آموز دگرگون می شــود. این نــگاه معلم را 
در قله می بیند و همة شــرایط و امکانات را برای 
الگوپذیری و تأســی دانش آموز به معلم، به منظور 
دستیابی به قله های انسانیت، علم و ادب و اخالق 
فراهم می آورد. تفکر و تعقل، خالقیت و نوآوری، 
بهره مندی از روش های نوین و فناوری های جدید، 
ایجاد محیطی بانشــاط و شاداب، برپایی مدرسة 
دوست داشــتنی، همه و همــه در خدمت تربیت 
دانش آموزان برای دســتیابی به مراتبی از حیات 
طیبه و قرب الهی هستند. تحقق این امر نیازمند 
بازمهندســی نیروی انســانی با محوریت استقرار 
نظام رتبه بندی و نظام جذب و نگهداشت معلمان 

سیمای تربیت معلم در اسناد تحولی
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مجموعه هــای منســجم و هماهنــگ از شــش 
زیرنظام، گســترده ترین و پیچیده ترین ســازمان 
فرهنگی ـ تربیتی کشور است که مأموریت خطیر 
تربیت عمومی و نیمه تخصصی دانش آموزان 17ـ 
6 ساله را به شکل همگانی و الزامی در همة ابعاد 
و برخــوردار از کیفیت در جهت تشــکیل جامعة 
صالح و پیشــرفت موارد آن در طراز چشــم انداز 
جمهوری اســالمی بر عهده دارد )ســند زیرنظام 
تربیت معلم و تأمین منابع انســانی(. زیرنظام های 
اصلــی نظام تربیت رســمی و عمومی بخش های 
اساســی این نظام در جهت پشــتیبانی از جریان 
تربیــت، انجام رســالت نظام و کمــک به تحقق 
هدف ها و کارکردهای آن هستند. این زیرنظام ها 
که عملکردشــان تمامی مؤلفه هــای نظام تربیت 
رسمی و عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهند، 

عبارت اند از:
é راهبری و مدیریت تربیتی؛

é برنامة درسی؛

é تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛
é تأمین و تخصیص منابع مالی؛

é تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛
é پژوهش و ارزشیابی.

ایــن زیرنظام ها وجوه متفاوت پشــتیبان نظام 
تربیت رســمی و عمومی به شــمار می آیند که 
به طور پیوســته بــرای تحقق رســالت و کارکرد 
ایــن نظام در تعامل و تبادل با یکدیگر هســتند.  
زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، شامل 
جذب، آماده سازی، حفظ و ارتقا، و ارزشیابی معلم 
و سایر منابع انسانی، و دربرگیرندة تمامی افرادی 
است که از سطح ستاد تا سطح مدرسه مسئولیت 
تربیت متربیان در نظام تربیت رسمی و عمومی را 
بر عهده دارند. مأموریت اصلی این زیر نظام ایجاد 
زمینه ها و فرایندهایی اســت که از طریق آن ها، 
مربیان قادر به تشــخیص موقعیت و شناســایی 
نقــاط قوت و ضعف و ســطح بلوغ فکری و روانی 
خود هستند و می توانند زمینه هایی را برای رشد 
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و توســعة ظرفیت های وجودی خود و دســتیابی 
متربیان به مراتب حیات طیبه فراهم کنند.

تربیتنیرویانسانیازمنظرسیاستهای
کلیایجادتحول

رهبر معظم انقالب در اجرای بند یک اصل 110 
قانون اساســی، سیاست های کلی ایجاد تحول در 
نظام آموزش وپرورش کشور را که پس از مشورت 
با »مجمع تشــخیص مصلحت نظام« تعیین شده 
است، ابالغ کردند. در ادامه به تعدادی از بندهای 
مرتبــط با موضــوع تربیت معلــم و تأمین منابع 

انسانی اشاره می شود:
مادة3بند1. ارتقــای کیفیت نظام تربیت معلم 
و افزایش مستمر شایســتگی ها و توانمندی های 
علمی، حرفــه ای و تربیتی فرهنگیــان و روزآمد 
ساختن برنامه های درســی مراکز و دانشگاه های 
تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای 
پرورش معلمان باانگیزه، کارامد، متدین، خالق و 

اثربخش.
مــادة3بند2. بازنگری در شــیوه های جذب، 
تربیت، نگهداشــت و به کارگیــری بهینة نیروی 
انســانی موردنیاز آموزش وپرورش و بسترســازی 
برای جذب معلمان کارامد و دارای شایستگی های 
الزم آموزشــی، تربیتی و اخالقی بعد از گذراندن 

دورة مهارتی.
مادة3بنــد4. توســعة مهــارت حرفه ای و 
توانمندی هــای علمی و تربیتی معلمان با ارتقای 
کیفی آموزش های ضمن خدمــت و برنامه ریزی 
برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت 
تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش وپرورش.

مادة3بند5. اســتقرار نظام ارزیابی و سنجش 
صالحیت هــای عمومــی، تخصصــی و حرفه ای 
معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، 

فرهنگی و تربیتی برای ارتقا.
مادة3بند6. توسعة مشارکت معلمان در فرایند 
بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و 

فرهنگی.
ســند مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام 
تعلیم وتربیــت رســمی و عمومــی جمهــوری 
اســالمی ایران ویرایش آذرماه 1390 که به تأیید 
»شــورای عالی انقالب فرهنگی« رســیده است، 
به عنوان بنیان نظری تحول بنیادین مبنای تمام 
اسناد  تولید  و  برنامه ریزی ها  سیاســت گذاری ها، 

تحــول در نظــام تعلیم وتربیت رســمی عمومی 
جمهوری اســالمی ایران اســت. این سند شامل 
فلســفة تربیت، فلسفة تربیت رسمی و عمومی، و 
رهنامة نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری 

اسالمی ایران می باشد.

اصولمؤلفةجذب
é سیاســت های حاکم بر جــذب و تربیت منابع 
انساني باید از تنوع كافي برخوردار باشد، به تأمین 
و ذخیره سازی منابع انساني منجر شود، و امکان 
انتخــاب افــرادي را که داراي صفــات و ملکات، 
توانمندی های ذهني و جسمي، و دانش و مهارت 

حرفه ای سطح باال هستند، فراهم آورد.
é پذیرش در مؤسسه های تربیت مربي )معلم( یا 
دانشــگاه ها باید پس از اتمام تحصیالت در نظام 
تربیت رسمي و عمومي و با سنجش صالحیت های 
عمومي و حرفه ای بدو ورود صورت گیرد. پذیرش 

در این مؤسسه  به استخدام منجر نخواهد شد.
é تمامــی کارکنــان در نظام تربیت رســمي و 
عمومي متناســب با نقش وظایف خود در فرایند 
تربیت، باید در دوره های آموزشي بدو خدمتي که 
به منظور آشنایي مربیان با هدف ها و راهبردهای 
تربیتي تشکیل می شوند، شرکت کنند و صالحیت 
آنان براي کمک به متربیان در دستیابي به مراتب 

حیات طیبه احراز شود.
é دریافت پروانه اشــتغال بــراي ورود به خدمت 
كه پس از طي دوره های آموزشــي، كارآموزي و 
مربیگری و شــركت در امتحان و مصاحبه صورت 
می گیرد، ضروري است. عالوه بر آن، همة مربیان 
برحسب دورة تحصیلي باید گواهي نامة ویژة دورة 
ذی ربــط را دریافت کنند و با حضور در دوره های 
علمي ـ پژوهشي و انجام مأموریت هایی در سطح 
مدرســه، به طور مداوم دانش و تجربیات خود را 

به روز سازند.
é سیاســت ها و قوانین حاکــم در زمینة جذب 
منابع انســاني بایــد از انعطــاف الزم برخوردار 
باشــند و به صورت دوره ای مــورد بازنگري قرار 
گیرند. عالوه بر این، باید به گونه ای تنظیم شــوند 
که امــکان تغییر موقعیت شــغلي مربیان در آن 

امکان پذیر باشد.

اصولمؤلفهآمادهسازی
é از آنجا که تعالي مرتبة وجودی مربیان از طریق 
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حرکت های رفت وبرگشــت متوالــي رخ می دهد 
)ســاختار دایره ای باز(، لذا برنامه هاي آماده سازی 
مربیان بایــد از انعطاف الزم برخوردار باشــند و 
امکان دســتیابي و توسعة هویت حرفه ای مبتني 
بر نظام معیار اســالمی را بــراي یکایک مربیان، 
متناســب با تفاوت های فــردي و مبتنی بر نقش 

الگویی انبیا و اولیای الهی، فراهم سازند.
é آماده ســازی مربیان باید به صورت آزادانه و از 
طریق درک موقعیت ویژه و نظام معیار اســالمی 
صورت گیرد. در فرایند کسب شایستگی ها توسط 
مربیان، باید مراحل ترسیم، مفهوم پردازی، باور و 
عمــل به واقعیت مدنظر قرار گیرد تا آنان را براي 
کمک به خود و متربیان به منظور دســتیابي به 

مراتب حیات طیبه یاري رساند.
é فرایند آماده ســازی مربیان باید امکان کشــف 
موقعیت را متناسب با نیازها و چالش های واقعي 
کالس درس و محیط آموزشــي در حال و آینده 

براي متربیان فراهم کند.
é از آنجا که آرمــان تربیت، تحقق ذات واقعیت 
در وجود خویشــتن و زمینه ســازی برای کسب 
شایستگی به منظور دستیابی به مراتبی از حیات 
طیبه اســت، لذا برنامه هــا و فرایندهای تربیت 
مربیان بایــد به صورت همه جانبــه ابعاد متفاوت 
رشــد حرفه ای را در پنج ســطح دانش، گرایش، 

رفتار، صفات و هویت موردتوجه قرار دهد.
é برنامــه و فراینــد آماده ســازی باید با رشــد 
ظرفیت های حرفه ای مربیان، امكان مشاركت آنان 
را در فرایند برنامه ریزی درسي تسهیل کند، آزادي 
عمل آنــان را افزایش دهد و قدرت تطبیق برنامة 
درســي )پرورش هویت مشترک ویژة متربیان در 
قالب های تجویزی، نیمه تجویزی و غیرتجویزی( را 

با نیازهاي حال و آینده متربیان فراهم آورد.
é برنامه ها باید تمامی دست اندرکاران امر تربیت 
را در هر یک از سطوح، دوره ها یا انواع مدرسه ها، 
متناســب با نیازها وظایف حرفــه اي خود آماده 
سازند. این برنامه ها باید مبتني بر کسب تجربیات 
عملــي و مطالعة موردي در موقعیت هاي پیچیدة 

واقعي باشند.
é نظام تربیت رســمي و عمومــي باید از طریق 
تأسیس مدرسه های تجربي یا مدرسه های هم جوار 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، امکان کسب 
تجربه هــای عملي واقعي موردنیاز را براي مربیان 

فراهم کند.

اصولمؤلفهحفظوارتقا
é آموزش حین خدمــت باید به صورت نظام مند 
و با هدف بهبود مســتمر شایستگی هاي عمومي 
و حرفــه ای مربیــان برنامه ریزی شــود و بخش 
جدایی ناپذیــری از فرایند ارتقای شــغلي منابع 

انساني در همة سطوح تلقي شود.
é شــرایط کار مربیان در تمامــي مراحل تربیت 
بایــد به گونه ای ســازمان یابد که امکان رشــد و 
ارتقای مســتمر شایســتگی ها را به منظور ایفاي 
وظایف حرفــه ای در طول خدمــت فراهم کند. 
به این منظور، ایجاد فرصت هایی براي کســب و 
به مشارکت گذاشــتن تجربیات جدید در سطح 
مدرســه، محلي، ملي و بین المللی ضروري است. 
این فرصت ها باید تبدیل به فرهنگ ســازماني در 
همة سطح ها تبدیل شود و ارتقای مداوم عملكرد 
نظام تربیت رســمي و عمومي را به دنبال داشته 
باشــد. برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت رشــد 
منابع انســاني باید امکان دســتیابي مربیان را به 
منابع اطالعاتي و یادگیري مســتمر را به گونه ای 
فراهــم آورد که درك و اصالح مــداوم موقعیت 
مربیــان را به دنبال داشــته باشــد و احســاس 

خودكارامدي آنان را افزایش دهد.
é سیاســت ها و برنامه هاي رشــد حرفه ای باید 
امکان انجام فعالیت های تحقیقاتي و پژوهشي را 
در سطح های مدرســه، محلي، ملي و بین المللی، 
به منظــور تولید دانش و ارتقا و توســعة هویت 
حرفه ای مربیــان فراهم کند. به این منظور، نظام 
آموزش رسمي و عمومي باید فعالیت هایي را که از 
سوي انجمن های علمی و پژوهشی یا از هر طریق 
دیگری براي ارتقای ســطح خدمات تربیتي انجام 

می شوند، به رسمیت بشناسد.
é اشــتغال مربیان در ســطح مدرسه به صورت 
تمام وقت اســت و همة مربیان باید براي ارتقای 
شــغلي و باقي ماندن در خدمت، در فرصت هاي 
متنوعي که براي رشــد مــداوم حرفه ای آنان در 
سطح مدرســه، مراكز علمي و دانشگاهي تشکیل 

در سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش، معلم راهبر و 

راهنماي فرايند ياددهي - يادگيري 
است.
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می شود، حضور یابند.
é ســازمان دهی نیروها در نظام تربیت رسمي و 
عمومي باید با رعایت اســتانداردهای حرفه ای هر 
یك از شــغل ها در دورة تحصیلي ذی ربط صورت 
گیــرد. توصیه می شــود با توجه بــه ویژگی های 
متربیان در دورة ابتدایي، سازمان دهی نیروها در 
این دوره با اســتفاده از راهبرد همراهي مربی با 

متربیان انجام شود.
é مدرسه ها باید از آزادي عمل براي به کارگیری 
نیرو برخوردار باشند، اما این موضوع نباید ثبات و 
امنیت شغلي و حرفه ای مربیان را به خطر اندازد.

é مســئولیت هایی مانند مدیریت در سطح های 
متفــاوت، نظــارت تربیتی یا راهنما/ سرپرســت 
تربیتــی در ســطح مدرســه، بایــد براســاس 
با مشارکت سازمان/  شایســتگی هاي حرفه ای و 
انجمن صنفي معلمان به مربیان باتجربه ســپرده 

شود.
é همــة مربیان باید در بــدوورود و نیز به صورت 
دوره ای به طور رایگان تحت آزمایش های پزشکي 
قــرار گیرنــد و در طــول خدمت نیز از ســوي 
ســازمان های قانوني تحــت حمایت های درماني 

باشند.
é در به کارگیری مربیان در نظام تربیت رســمي 

و عمومي بایــد تدابیري اتخاذ شــود که مربیان 
از حمایت هــای الزم براي انجام مســئولیت های 

خانوادگي برخوردار شوند.
é براي پیشــبرد هدف های تربیت باید همکاري 
نزدیکــي بین نهادهای ســهیم در جریان تربیت 
)اولیا و مربیان، و نهادهای مردمي( وجود داشــته 
باشــد. اما نظام تربیت رســمي و عمومي باید از 
مربیان در قبال مداخله هایی که اساسًا در حیطة 

مسئولیت های حرفه ای آنان است، حمایت کند.

اصولمؤلفهارزشیابي
é ارزشــیابي از عملكرد مربیــان در طول دورة 
آموزش، پایان دوره و در حین خدمت، باید مبتني 
بر میزان كارامدي و اثربخشــي نتایج كار مربیان 
در سه ســطح محصول، برونداد و پیامد در نظام 

تربیت رسمي و عمومي باشد.
é عملکرد دانشــگاه ها یا مؤسســه های آموزش 
عالي که مســئولیت تربیت منابع انســاني را بر 
عهده دارند، باید به صورت مســتمر و بر اســاس 
استانداردها در سطح ملي مورد ارزیابي قرار گیرد.

é ســطح ایــن اســتانداردها نبایــد از ســطح 
استانداردهاي بین المللی پایین تر باشد.

é مربیــان باید بتوانند ســازمان ها و انجمن های 
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علمی را که امکان مشــارکت قانونــي آنان را در 
تصمیم گیری ها فراهم می آورند، تشــکیل دهند. 
مسئولیت ارزیابي و صدور پروانة اشتغال یا تمدید 
آن بــر عهدة »انجمن علمی مربیان« اســت. این 
انجمن تحت نظارت شوراي سیاست گذاری است 
و اعضــاي آن به صورت دوره ای )هر چهار ســال 

یک بار( توسط مربیان انتخاب مي شوند.
é وجود یک دورة آزمایشــي به عنــوان فرصتي 
براي درک و کســب صالحیت هــای الزم در بدو 
خدمت ضروري اســت. در پایان ایــن دوره باید 
صالحیت های حرفه ای و کارایي افراد بر اســاس 
استانداردهای حرفه ای مورد ارزشیابي قرار گیرد و 
مجوز ورود به دورة ذی ربط براي آنان صادر شود. 
این مجوز دائمي نیســت و اعتبــار آن در فواصل 

زماني مشخص باید تمدید شود.
é به منظور حفظ و ارتقای اســتانداردها در نظام 
تربیت رســمی و عمومی، بایــد عملكرد مربیان 
به صورت دوره ای ارزشــیابي شــود و حمایت ها و 
پشــتیبانی های الزم در ســطح مدرسه به منظور 
حفظ كیفیــت در اختیار آنان قــرار گیرد. نتایج 
این ارزشــیابی ها در تمدید پروانة اشتغال )باقي 
ماندن در خدمت( و ارتقای مربیان مورداســتفاده 
قــرار خواهد گرفت. مربیان بر اســاس امتیازاتي 
که از این ارزشیابی ها کسب می کنند، رتبه بندی 
خواهند شد. ضوابط و شــاخص های ارزشیابي از 
عملکرد کارکنان در ســطح های متفاوت باید بر 
اساس هدف های فلسفة تربیت رسمي و عمومي و 
یافته های علمي با مشارکت مؤثر سازمان/ انجمن 
علمی مربیان و نیز سایر عوامل سهیم مورد بررسی 
قرار گیرند تا زمینة ارتقای استانداردهاي تربیتي 
و به روز کردن آن را فراهم کند. این اســتانداردها 
عالوه بر رعایت شاخص های علمی باید مبتنی بر 
ســیرة نظری و عملی، قول و فعل، و تقریر انبیا و 

اولیای الهی باشد.

تربیتنیرویانسانیازمنظرسندتحول
بنیادیندرآموزشوپرورش

ســند تحــول بنیادیــن در آموزش وپــرورش 
به مثابه قانون اساســی برای تحوالت همه جانبه و 
درازمدت در تاریخ 1390 به تصویب شورای عالی 
آموزش وپرورش و شــورای عالی انقالب فرهنگی 
رســید. این ســند 23 هدف عملیاتی دارد و هر 
هدف عملیاتی شــامل چندین راهکار اســت. در 

ادامه به راهکارهای مرتبط با تربیت نیروی انسانی 
که در سند آمده است، اشاره می شود:

راهکار 8/2. ایجاد سازوکارهای الزم برای تقویت 
جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان

 راهکار 10/1. برنامه ریزی و به کارگیری امکانات 
و فرصت هــای اجتماعی برای اعتــالی فرهنگ 
عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم با تأکید 

بر استفاده از ظرفیت رسانة ملی.
راهکار 12/1. بهینه سازی نظام پرداخت ها، مبتنی 

بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی.
راهکار 12/2. فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات 
مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارامد 
در دورة ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی 

به این دورة تحصیلی.
راهکار 22/3. طراحی و اجــرای الگوی بالندگی 

شغل ـ حرفه ای برای منابع انسانی.
راهــکار 8/6. تقویــت شایســتگی های حرفه ای 
و اعتقــادی مدیــران و معلمــان و فراهم آوردن 
ســازوکارهای اجرایــی برای مشــارکت فعال و 
مؤثر ایشــان در برنامه های تربیتی و فعالیت های 

پرورشی مدارس.
راهکار 8/7. تأکید بر معلم محوری در رابطة معلم 
و دانش آمــوز در عرصة تعلیم وتربیت و جلوگیری 
از اجرای هر سیاســت و برنامة نظری و عملی که 

این محوریت را مخدوش کند.
راهــکار 8/8. مشــارکت فعــال آموزش وپرورش 
در مواجهــه با نیازهای فــوری و عمومی جامعه، 
از قبیل مبــارزه با بیماری هــای فراگیر، جبران 
آسیب های زلزله، رفع بی سوادی، حاکمیت قوانین 
مقررات، حفظ و پاکیزگی محیط زیســت، خدمت 
به محرومیــن، و حرکت های خیرخواهانه مردمی 
و انقالبی، از طریق برگــزاری دوره ها و اردوهای 
آموزشــی و توجیهی برای آماده ســازی مربیان و 

دانش آموزان.
راهــکار 10/3. اصالح قوانیــن و مقررات موجود 
اســتخدامی، مالی و اداری متناسب با حرفه های 

تخصصی، با مشارکت دستگاه های ذی ربط.
ارتقای  اســتقرار ســازوکارهای  راهــکار 11/6. 
توانمندی های معلمان برای مشــارکت مؤثر آنان 
در برنامه ریزی درسی در ســطح مدرسه، به ویژه 
ســازوکارهایی که به تقویت هویت حرفه ای آنان 

می انجامد.
راهکار 11/7. توسعة زمینة پژوهشگری و افزایش 
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توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و گروهی 
میــان معلمان، تبادل تجربه ها و دســتاوردها در 
ســطح محلی و ملی، ایجاد فرصت های بازآموزی 
مســتمر علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی، برگزاری 
جشــنواره های الگوی تدریس برتــر و اختصاص 
اعتبــارات خاص بــرای فعالیت های پژوهشــی 

معلمان.
راهکار 12/1. بهینه سازی نظام پرداخت ها، مبتنی 

بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی.
راهکار 12/2. فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات 
مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارامد 
در دورة ابتدایــی و تقویــت زیربنایــی این دورة 

تحصیلی.
راهــکار 12/3. ایجاد ســازوکارهای قانونی برای 
افزایش انگیزة معلمان و مربیان، با ســامان دهی 
مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت 

مادی و معیشتی آنان.
راهــکار 17/3. اصالح و به روزرســانی روش های 
تعلیم وتربیت با تأکید بر روش های فعال، گروهی 

و خالق با توجه به نقش الگویی معلمان.
راهکار 17/4. گســترش بهره بــرداری از ظرفیت 
آموزش های غیرحضوری و مجازی در برنامه های 
آموزشــی و تربیت ویژة معلمان، دانش آموزان و 
خانواده های ایرانی در خارج از کشــور بر اســاس 
نظام معیار اســالمی و با رعایت اصول تربیتی از 

طریق شبکة ملی اطالعات و ارتباطات.
راهکار 18/2. تأمین تسهیالت و امکانات و ایجاد 
سازوکارهای کارا و اثربخش در آموزش های ضمن 
خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفه ای 

برای یادگیری مداوم.
راهکار 18/4. اســتفادة بهینــه از دانش و تجربة 

نخبگان و پیشکسوتان آموزش وپرورش.
راهكار 18/5. اســتقرار نظــام خالقیت و نوآوری 
در آموزش وپــرورش در راســتای تربیت جامع و 
بالندگی معنــوی و اخالقــی، و حمایت مادی و 
معنــوی از مدیران، مربیان و دانش آموزان خالق، 

نوآور و کارآفرین.
راهکار 5/4. اولویت بخشــی به تأمین و تخصیص 
منابع، تربیت نیروی انسانی کارامد، تدوین برنامه 
برای رشــد، توانمندســازی، مهارت آموزی، ادامة 
تحصیل و حمایت مــادی و معنوی دانش آموزان 

مناطق محروم و مرزی.
راهــکار 5/8. ســامان دهی و به کارگیری بهینه و 

اثربخش منابع انســانی و توزیــع عادالنة آن در 
سراسر کشور.

راهکار 11/3. ایجاد سازوکارهای الزم برای جذب 
و نگهداشــت اســتعدادهای برتر و برخــوردار از 
صالحیت های دینی، اخالقی، انقالبی و شخصیتی 
بــه رشــته های تربیت معلم، با تأکیــد بر تقویت 
انگیزه هــای معنــوی و مادی معلمــان، از قبیل 
برقــراری حقوق و دســتمزد در دوران تحصیل، 
ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذی ربط، 
ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی، و تسهیل در 

ادامة تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان.
راهکار 21/5. ســامان دهی ســاعات کار مربیان 
برای حضور تمام وقت آنان در مدرســه، شــامل 
ســاعات تدریس و ساعات اختصاص یافته به سایر 
فعالیت های تربیتی در مدرسه، با توجه به ضرورت 

جبران خدمات مناسب ایشان.
راهــکار 3/2. اتخاذ تدابیر مناســب برای جذب، 
تربیت و به کارگیری نیروی انســانی شایســته، و 
متعهــد و عامل به رعایت حیا، عفاف و پوشــش 

مناسب در همة مراکز اداری و آموزشی.
و  ترویــج  ایجــاد ســازوکارهای  راهــکار 1/4. 
نهادینه ســازی فرهنــگ والیت مــداری، تولی و 
تبری، امربه معروف و نهی از منکر، روحیة جهادی 
و انتظار )زمینه ســازی برای استقرار دولت عدل 
مهدوی )عــج((، با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت 
حوزه های علمیه و نقش الگویی معلمان و اصالح 

روش ها.
اعتقادی،  تقویت شایســتگی های  راهــکار 2/3. 
اخالقی و حرفه ای مدیــران و معلمان، و تحکیم 
نقــش اســوه ای و الگویــی آنان، فراهــم آوردن 
ســازوکارهای اجرایی برای مشارکت فعال و مؤثر 
ایشان در برنامه های تربیتی و فعالیت های پرورشی 
مدارس، واگذاری مسئولیت کالن تربیتی مدرسه 

به مدیران مدارس.
راهکار 2/4. تقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به 
مربیان  توانمندسازی  اسالمی،  انقالب  ارزش های 
و دانش آموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از 
این ارزش ها و مواجهة هوشــمندانه با توطئه های 
دشمنان، با استفاده از ظرفیت برنامه های آموزشی 
و تربیتی آموزش وپرورش، و مشارکت سایر نهادها 
و دســتگاه ها به ویژه حوزه هــای علمیه و حضور 
فعال و ســازمان یافتة دانش آموزان و مدارس در 

برنامه های سیاسی، اجتماعی و انقالبی.
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راهــکار 11/8. برنامه ریــزی بــرای کارآموزی و 
کارورزی دانشــجو ـ معلمــان در کنــار مراکــز 
تربیت معلم، و بررسی نظریات جدید تعلیم وتربیت.
راهــکار 11/9. رصــد کــردن تحــوالت نظــام 
آموزش وپرورش و تربیت معلم و تحوالت علمی در 
حوزة علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسالم و 
بین الملل، بومی سازی تجربیات و یافته های مفید 
آن ها و بهره منــدی آگاهانه از آن ها در چارچوب 

نظام معیار اسالمی.
راهکار 11/10. جلب مشارکت دانشگاه های برتر و 
حوزه های علمیه در امر تربیت تخصصی- حرفه ای 
و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با همکاری 

دانشگاه فرهنگیان.
راهــکار 11/2. طراحــی و ارتقای نظــام تربیت 
حرفــه ای در آموزش وپرورش، بــا تأکید بر حفظ 
تعامل مســتمر دانشــجوـ معلمان با مدرسه ها و 
نهادهای علمی و پژوهشی طی این دوره، و فراهم 
آوردن امکان کســب تجربه های واقعی از کالس 

درس و محیط های آموزشی.
راهکار 11/5. ایجاد انعطاف در برنامه های درسی 
تربیت معلم متناسب با تحوالت علمی و نیازهای 
نظام تعلیم وتربیت رســمی عمومــی با تأکید بر 
توانمندی های  به روزرســانی  و  تلفیقــی  رویکرد 

تربیتی و تخصصی معلمان.
راهــکار 11/9. رصــد کــردن تحــوالت نظــام 
آموزش وپرورش و تربیت معلم و تحوالت علمی در 
حوزه علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسالم 
و بین الملل و بومی ســازی تجربیات و یافته های 
مفیــد آن ها و بهره منــدی آگاهانــه از آن ها در 

چارچوب نظام معیار اسالمی.
راهکار 15/4. جذب و تربیت معلمان مستعد، آگاه 
و متعهد برای تدریس در درس های علوم انسانی، 
دانش افزایی مســتمر معلمان در حین خدمت، و 

ارتقای شأن و منزلت فرهنگی و اجتماعی آن ها.
راهکار 21/4. اســتقرار نظام راهنمایی و مشاوره 
تربیتی مبتنی بر مبانی اســالمی و افزایش نقش 
معلمــان در این زمینه، و به کارگیری مشــاوران 
متخصص برای ایفــای وظایف تخصصی در تمام 

پایه های تحصیلی.

نتیجهگیری
اثربخشــی  عامل  بنیادی ترین  انســانی  نیروی 
منابع مالی، برنامه های آموزشی و پرورشی و فضا 

و تجهیزات به شــمار می رود. لــذا عملکرد نظام 
تعلیم وتربیت و تحقق هدف های آن متأثر از میزان 
کمی و کیفی نیروی انسانی است. مأموریت اصلی 
زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، ایجاد 
زمینه ها و فرایندهایی اســت که از طریق آن ها، 
متربیان قادر به تشــخیص موقعیت و شناســایی 
نقاط قوت و ضعف، و ســطح بلوغ فکری و روانی 
خود باشــند و بتوانند زمینه هایی را برای رشد و 
توســعة ظرفیت های وجودی خود و دســتیابی 

متربیان به مراتب حیات طیبه فراهم آورند. 
تغییر نــگاه معلــم از کارمنــد اداری به معلم 
به عنوان شخصیت علمی و تربیتی، از چرخش های 
تحول آفرین زیرنظــام تربیت معلم و تأمین منابع 

انسانی است. 
در امــر تربیت معلم، با تأکیــد بر تعمیق هویت 
مربیان در ابعاد فردی، انســانی، اسالمی و ایرانی، 
می باید بــرای تکوین همة مؤلفه هــای حرفه ای 
)اخالق و تعهــد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش 
تربیتی و مهارت هــای تربیتی( معلمان به صورت 

یکپارچه برنامه ریزی کرد. 
در  بنیادیــن  تحــول  کلــی  سیاســت های 
آموزش وپــرورش، مبانی نظری تحول بنیادین در 
نظــام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی جمهوری 
اســالمی ایــران، و ســند تحــول بنیادیــن در 
آموزش وپرورش، از مهم ترین اســناد تحول آفرین 
نظام آموزشی محسوب می شــوند که همگی در 
مورد اهمیت پرداختن بــه تربیت معلم در تحول 
آموزش وپرورش، دارای مــواد و گزاره ها، اصول و 
راهکارهایــی در مؤلفه های جذب، آماده ســازی، 
حفظ و ارتقاء ارزشــیابی هســتند. زیرنظام های 
اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی وجوه متفاوت 
پشتیبان نظام تربیتی به شمار می آیند که به طور 
پیوسته برای تحقق رسالت و کارکرد نظام تربیتی، 
در تعامل و تبادل با یکدیگرنــد. بنابراین اجرای 
هم زمــان زیرنظام ها برای برقراری تعامل و تبادل 

بین آن ها ضروری است.

منابع
1. برنامة درســی ملــی جمهوری 
اســالمی ایــران. شــورای عالــی 

آموزش وپرورش، 1391.
2. مبانی نظــری تحول بنیادین در 
نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی 
جمهوری اسالمی ایران. شورای عالی 

انقالب فرهنگی، 1390.
بنیادیــن  تحــول  ســند   .3
آموزش وپرورش. شورای عالی انقالب 

فرهنگی، 1390.
تربیت معلم و  4. ســند زیرنظــام 
تأمین منابع انســانی. شورای عالی 

آموزش وپرورش، 1396.

در سياست هاي کلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش، 
استقرار نظام ارزيابي و سنجش صالحيت هاي عمومي، 

تخصصي و حرفه اي معلمان مبتني بر شاخص ها ي آموزشي، 
پژوهشي، تربيتي و فرهنگي مورد تأکيد قرار گرفته است.
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عبدالمجیدخاکیصدیق
مقاله

پیشرفت و ارزشیابی نظام آموزش فنی وحرفه ای است. 
اعتبار داده های پژوهشی نیز با مشکل مواجه است، زیرا 
به دلیل جهت گیری سیاست های مسئوالن و انتشار آمار 
نامعتبر، اعتبار داده های پژوهشی با آمار منتشره در تضاد 
قرار می گیرند. عالوه بر این، بین رشته ای بودن آموزش 
و تربیت فنی وحرفه ای بر مشکالت پژوهش مقایسه ای 
می افزایــد. یکی دیگر از چالش ها و مشــکالت مطالعة 
مقایســه ای، ارتباط مستقیم نظام آموزش با بافت نظام 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی کشورهاست 
و لذا هنگام بررسی ها باید به دیگر شاخص ها، از جمله 
شاخص های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بازار کار نیز 

توجه شود.
»مرکــز بین المللی آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای 
یونسکو« )یونیوک(، در سال های اخیر اطالعات آموزش 
فنی وحرفه ای برخی کشــورهای جهان را، پس از انجام 
فرایند اعتباربخشی، منتشر کرده است. تاکنون بیش از 
80 کشور این فرایند را به پایان رسانده اند. در این پایگاه 

موضوعات زیر در هر کشور مورد بررسی قرار گرفته اند:
1. مأموریت، چشــم انداز، راهبــرد و قوانین آموزش 

فنی وحرفه ای؛
2. نظام آموزش فنی وحرفه ای رســمی، غیررسمی و 

سازمان نایافته؛
3. متولی و مســئول آموزش فنی وحرفه ای و تأمین 

منابع مالی؛
4. معلمان و مربیان آموزش فنی وحرفه ای؛

5. صالحیت هــا، چارچوب صالحیت هــا و تضمین 
کیفیت؛

اشاره
این مقاله با استفاده از اطالعات موجود در پایگاه دادة 
»مرکز بین المللــی آموزش فنی وحرفه ای« به مطالعه و 
مقایسة شاخص ها و وضعیت آموزش و تربیت هنرآموزان 
و مربیان 14 کشور منتخب پرداخته است. شاخص هایی 
از قبیل چالش های موجود در تربیت مربی و هنرآموزان، 
وجود الزامات رســمی و صالحیت حرفه ای ملی و سایر 
ویژگی های آنان مورد تأکید قرار گرفته اند. بررسي حاضر 
نشان می دهد که کشورهای جهان از نظام های متفاوت 
آمــوزش و تربیت مربی برخوردارند و برای رســیدن به 
هدف های آموزش فنی وحرفه ای از روش های نظام مند و 
کارامد استفاده می کنند و برای کارایی سیستم طراحی 
شده، شــاخص هایی را مد نظر قرار می دهند و به آن ها 

پایبند هستند.

کلیدواژهها: مطالعة تطبیقی و مقایســه ای، آموزش 
فنی وحرفه ای، هنرآموزان، مربیان

مقدمه
معمواًل پژوهشــگران بــرای مطالعة مقایســه ای و 
تطبیقی از نظر پژوهش نســبت به دیگر پژوهشگران 
با دشــواری ها و مشکالت بیشــتری مواجه هستند. از 
جمله دشواری های اصلی »مشکل مفهومی و واژگان« 
اســت. از برخی مفاهیــم، از قبیل آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای، حرفه آموزی و ... در کشورهای گوناگون 
برداشت های مختلف می شــود. یکی دیگر از مشکالت 
این پژوهشگران انتخاب شــاخص ها به منظور بررسی 

سیاست های آموزش و تربیت هنرآموزان و مربیان 
فنی وحرفه ای در کشورهای منتخب جهان
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6. اصالحــات، پروژه های اصلی و چالش ها در آموزش 
فنی وحرفه ای؛

7. مراکز مرتبط با یونیوک و مؤسسات آموزشی؛
8. منابع و اطالعات بیشتر.

در این مقاله سعی شده است با انتخاب 14 کشور تا حد 
امکان شاخص های تربیت هنرآموزان و مربیان در نظام 
آموزش  و تربیت فنی وحرفه ای بررسی شود. شاخص های 

مقایسه عبارت اند از:
1. متولیان آموزش و تربیت مربیان و هنرآموزان؛
2. وجود چالش در نظام تربیت مربی و هنرآموز؛

3. تنوع در روش های تربیت مربی و هنرآموز؛
4. وجود الزامات و صالحیت های رســمی در تربیت 

مربیان؛
5. جایگاه و منزلت.

نظامهایآموزشیکشورهایمنتخب
در این بخــش به معرفــی نظام آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای 14 کشور از منظر موضوعات زیر پرداخته 

می شود:
é مأموریت، چشــم انداز، راهبــرد و قوانین آموزش 

فنی وحرفه ای به طور کلی؛
é نظام آموزش معلمان و مربیان آموزش فنی وحرفه ای؛
é اصالحــات، پروژه های اصلی و چالش ها در آموزش 

فنی وحرفه ای.

1.ترکیه
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é در راهبــرد آموزش فنی وحرفه ای کشــور ترکیه، 
اشــتغال پذیری بین المللــی دانش آموختگان، توجه به 

تقاضای بازار کار، و بهبود کیفیت دیده می شود.
é قانــون مهارت آموزی و کارآموزی ترکیه در ســال 

1989 تصویب شده است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é دانشکده های فناوری، دانشــکدة هنر و طراحی و 
دانشکدة گردشگری وظیفة تربیت معلم را بر عهده دارند.

é در سال 2009 فرایند تربیت معلم تغییر کرد.
é این دانشــکده ها برای دانش آموختگان مهندسی و 

دانش آموختگان دوره های تربیتی ارائه می کنند.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é برنامــة مهارت آمــوزی ضمن خدمــت معلمان و 
مهارت آموزی شغلی یک میلیون دانش آموز؛

é برنامة عملیاتی بهبود کیفیت فنی وحرفه ای؛
é برنامة افزایش نرخ ثبت نام دختران؛

é برنامة یادگیری مادام العمر؛
é جنبش ارتقای فرصت ها و بهبود فناوری ها؛

é تقویــت نهاد متولی صالحیت های حرفه ای و نظام 
صالحیت های ملی؛

é ارتباط با چارچوب صالحیت های حرفه ای ملی اروپا؛
é چالش: ارتقای جایگاه و منزلت فنی وحرفه ای؛
é چالش: مشاوره، هدایت و راهنمایی حرفه ای؛

é چالش: تأکید بر کیفیت و تسهیل گذر به دنیای کار؛
é چالش: کاهش تمرکز.

2.مصر
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é انقــالب 25 ژانویة 2011 واکنشــی بــه نابرابری 

اقتصادی و اجتماعی، بی کاری جوانان بود.
é در طرح ملی راهبردی آموزش فنی وحرفه ای کشور 
مصر، بهبود سنجش و ارزشــیابی دورة متوسطه، ارائة 
مدل هایی برای آموزش آینــده و تلفیق تخصص ها در 

مدرسه های فنی دیده می شود.
é تلفیق مدرســه های حرفه ای و مدرسه های فنی از 

جمله راهبردهای کشور مصر است.
é ارائــة آموزش های دارای کیفیت، مهارت های فنی، 
ارزش های اجتماعی، یادگیری برای زندگی، تفکر خالق 

و تفکر انتقادی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
é بهبود زیرساخت ها، ارتقای استانداردهای کیفیت، 
افزایش ســهم دانش آموزان فنی، اســتفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت ارائه دهندگان 
آمــوزش فنی وحرفه ای، همکاری با ســازمان ها، جذب 
منابع خارجی و غیرمرســوم، هفت هدف راهبردی در 

نظام آموزش فنی وحرفه ای است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é در مصر به طور وسیعی معلمان کم تجربه، کم پرداخت 

و کم صالحیت هستند.
é اصالحاتی در مورد نگهداشــت و جذب معلمان در 

حال انجام است.
é کمبود اطالعات مانعی در نگهداشت و جذب معلمان 

کافی است.
é هنوز روش نظام مند و معتبر و برنامة درسي رسمی 
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منسجمی برای مهارت آموزی معلمان ارائه نشده است.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é »بنیاد مهارت آموزی اروپا« )ETF( با همکاری هفت 
کشور برای استانداردسازی صالحیت های حرفه ای بخش 
گردشگری این کشور همکاری دارند. هدف اصلی تحرک 
هر چه بیشــتر نیروی کار دارای صالحیت در ســطح 

منطقه است. 
é برنامه مدرن سازی صنعتی کار مشترکی با اتحادیة 
اروپاســت و هدف آن ایجاد فرصت های شــغلی برای 

دانش آموختگان فنی وحرفه ای است.
é بانک جهانی پروژه اي شش ساله برای تعیین سازوکار 
تأمین منابع مالی مبتنی بر تقاضا بین سال های 2004 تا 

2010 انجام داده است.
é همکاری »آلمان ـ مصر« در طرح ابتکاری »مبارک ـ 
کوهل« بــرای آموزش دوگانه جریان دارد. در این طرح 
دانش آموزان دو روز در مدرســه و چهار روز در کارخانه 

هستند )شبیه آموزش دوگانة آلمان(.
é واحد اشــتغال مدرســه ای برای ایجاد فرصت های 
اشــتغال در فراوری غذایی، پوشــاک و گردشگری، با 

موافقت کارخانه ها ایجاد شده است.
é بهبود اشتغال پذیری جوانان از جملة اصالحات است.

3.آلمان
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é کشور آلمان تاریخچه ای طوالنی در آموزش و تربیت 

فنی وحرفه ای دارد.
é اهمیت موضوع از آن روست که تغییرات جمعیتی 
کشــور آلمان در دهه های گذشته سبب کاهش وسیع 

نیروی کار ماهر شده است.
é کشور آلمان بر ایجاد ارتباط قوی تر بین نظام آموزش 

دوگانة آلمان و آموزش عالی متمرکز شده است.
é بهبود تلفیق شایستگی های پایه در مهارت آموزی 

حرفه ای نیز از موضوعات مورد توجه است.
é سرمایه گذاری در یادگیری مادام العمر از راهبردهای 

کشور آلمان است.
é تســهیل گذر از مدرسه به محیط کار، به ویژه برای 

معلوالن نیز از جملة این راهبردهاست.
é راهبردهــای یادگیری مبتنی بر شایســتگی ، به 
رسمیت شناختن یادگیری های قبلی و ارتباط با اتحادیة 

اروپا، در این کشور در نظر گرفته شده است.

é قوانین متعــددی برای آمــوزش فنی وحرفه ای و 
مهارت آموزی در کشور آلمان وجود دارند.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é آموزش معلمان )ارائه دهنــدة درس های نظری( و 
آموزش مربیــان )ارائه دهندة درس های عملی( متفاوت 

است.
é مربیــان در کارخانه ها براســاس قانــون آموزش 

فنی وحرفه ای عمل می کنند. 

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é پودمان های صالحیــت برای ورود راحت تر افراد به 
مهارت آموزی طراحی شده اند.

é »مؤسســة بیب« )bib( پایگاه داده ای از پودمان ها 
تشکیل داده است. این مؤسسه مسئولیت تهیه و تدوین 

استانداردهای شغلی را به عهده دارد.
é برای کاهش ترک تحصیل، برنامة مشــاورة شغلی، 
برنامة جهت گیری حرفه ای و پروژة »Job Starter« انجام 

می شوند.
é ارتباط آموزش فنی وحرفه ای با آموزش عالی تقویت 

می شود.
é قانون فرصت های اشــتغال در سال 2010 تصویب 

شده است.
é تســهیالت مالی برای کارفرمایان به منظور اجرای 

آموزش مستمر در نظر گرفته شده است.
é چالش های تلفیق سیاست های اتحادیة اروپا )بخش 
مهارتی آموزی( در کشور آلمان در پورتال اینترنتی تهیه 

شده توسط مؤسسة بیب ارائه شده است.

4.فنالند
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é دولت فنالند بر این موضوع تأکید دارد که آموزش 
و تربیــت فنی وحرفه ای نقش کلیــدی در رقابت های 

اقتصادی و شکوفایی این کشور ایفا می کند.
é دولت راهبــرد تقویت شــبکه های ارائه دهندگان 
آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای بــرای ارتقای ظرفیت 

خدمات را در دستورکار خود دارد.
é آموزش و تربیت فنی وحرفه ای برای دو بخش جوانان 

و بزرگ ساالن ارائه می شود.
é دولت بر توســعة این آموزش ها با همکاری دنیای 
کار و پشــتیبانی از توسعة شایستگی ها برای بنگاه های 
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اقتصادی کوچک و متوسط تأکید دارد.
é سیاست های ملی کشور فنالند براساس پیش بینی 
کّمی و کیفی طراحی شده است. این پیش بینی شامل 
پیش بینی کّمی تقاضای بلند مدت نیروی کار و نیازهای 

آموزشی و پیش بینی کیفی نیازهای مهارتی است.
é دولت در تالش است، اطالعاتی در مورد انواع مهارت، 
نیــروی کار ماهر مورد نیاز، و راه هایی که ارائه دهندگان 
آموزش بتوانند تقاضا را برآورده سازند، به دست آورد. از 
این اطالعات برای توسعة چارچوب صالحیت حرفه ای، 
مهارت های آموزش حرفه ای و آموزش بیشتر برای دنیای 

کار آینده نیز استفاده می شود.
é قانون آموزش  و تربیت فنی وحرفه ای در سال 1998 

به تصویب رسید.
é قانــون آموزش حرفــه ای برای بزرگ ســاالن در 
ســال 1998 بــه تصویب و در ســال 2006 با رویکرد 

صالحیت های مبتنی بر شایستگی اصالح شد.
é مقررات آموزش و تربیت حرفه ای برای به رسمیت 
شــناختن آموزش و تربیت فنی وحرفه ای غیررسمی و 

سازمان نایافته در سال 2005 تصویب شد.
é قانون تأمین منابع مالی آموزش و فرهنگ در سال 

2009 تصویب شد.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é صالحیت هــای معلمان فنی وحرفــه ای و مربیان 

فنی وحرفه ای متفاوت است.
é معلمان و مربیان فنی وحرفه ای در تهیة مواد درسی 

و روش های یادگیری بسیار مستقل هستند.
é صالحیت های معلمان فنی وحرفه ای شامل مدرک 
دانشگاهی یا پلی تکنیک، سه سال تجربه در محیط کار 
در رشــتة تخصصی و گذراندن دوره های تربیتی و فن 

تدریس است.
é الزامات رسمی برای صالحیت مربیان فنی وحرفه ای 

)در محیط کار واقعی( وجود ندارد.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é آموزش فنی وحرفــه ای در فنالند به طور مداوم در 
حال بهبود است.

é توسعه و بهبود آموزش فنی وحرفه ای شامل برآوردن 
نیازهــای مهارتی بــازار کار، همــکاری ارائه دهندگان 
فنی وحرفه ای و دنیای کار، ارتقای فرایندهای کاربردی 
مؤثــر، کاهش ترک تحصیل و افزایش جذابیت آموزش 

فنی وحرفه ای است.

é تعداد صالحیت های مبتنی بر شایســتگی افزایش 
یافته است.

é برنامه های مشــورتی برای پشــتیبانی از تکمیل 
مطالعــات محیط هــای یادگیری »کارمحــور« انجام 

می شوند.
é چالش هایی که کشــور فنالند با آن ها روبه روست، 
شامل کم شدن نیروی کار به دلیل تغییرات جمعیتی، 
تغییرات نیازمندی های شایستگی، و چالش های مرتبط 

با پایداری اقتصاد ملی می شود.
é تفــاوت در دسترســی به آمــوزش فنی وحرفه ای 

منطقه ای از دیگر چالش هاست.
é استخدام معلمان با صالحیت در برخی از رشته ها در 

کشور فنالند به عنوان چالش مطرح است.

5.ایاالتمتحدهآمریکا
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é مأموریت دولت مرکزی )فدرال( آمریکا در آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای، ارتقای آموزش در مورد کار، برای 

کار و به واسطة کار است.
é عالوه بر این، هر ایالت مأموریت خاصی بســته به 

نیازهای منطقه و بازار کار خود دارد.
é در آمریکا از آموزش و تربیت فنی وحرفه ای به عنوان 

آموزش فنی کار راهة شغلی )career( یاد می شود.
é راهبرد بهبود حرفه ای آمریکا در دورة متوســطه و 
پس از متوسطه، گذر هر چه بهتر دانش آموزان از مدرسه 

به کارراهه است.
é هدف راهبردی آمریکا در سال های 2014 ـ 2011، 
افزایش دسترســی به کالج ها، بهبود آمــوزش عالی و 
ایجاد فرصت های یادگیــری مادام العمر برای جوانان و 
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بزرگ ساالن است.
é سیاست های ملی متمرکز بر توسعة مهارت های فنی 
و دانشگاهی در سطح متوسطه و پس از متوسطه است 

با استفاده از:
è تولید استانداردهای فنی و دانشگاهی چالش انگیز 
به منظور آماده ســازی برای مهارت های ســطح باال و 

حرفه های دارای تقاضا و حرفه های نوظهور؛
è ارتقای خدمات و فعالیت هایــی که مهارت آموزی 
فنی و آکادمیک را تلفیق کنند، به طوری که برنامه های 

متوسطه و پس از متوسطه را مرتبط سازد.
è افزایــش انعطاف پذیــری ملی و محلــی در ارائة 
فعالیت ها و خدمات طراحی شــده برای تدوین، اجرا و 

بهبود آموزش های فنی وحرفه ای.
è ارائة کمک های فنی که رهبری، آماده سازی و توسعة 
حرفه ای در سطح محلی و ملی را ارتقا دهند و صالحیت 

معلمان را بهبود بخشند.
è پشــتیبانی از همکاری بین مدرسه های متوسطه، 
مؤسســه های پس از متوسطه، مؤسســه های آموزش 

کارشناسی، نیروی کار محلی، صنعت و میانجیگران.
è ارائة فرصت در طول زندگی به منظور توسعة دانش و 

مهارت برای دستیابی به آمریکای رقابتی.
é قانون »اسمیت ـ هاگز« در سال 1917، اولین قانون 
به منظور تأمین منابع مالی فدرال برای آموزش حرفه ای 

است.
é قانون پرکینــز 4-1981، برنامة توســعه و بهبود 

آموزش فنی وحرفه ای در ایالت ها را ارائه کرد.
é قانــون پرکینز 2-1990 برنامة آماده ســازی فنی 

»Tec- Prep« را معرفی کرد.
é قانون پرکینز 8-1993 برای توســعة مهارت های 
فنی وحرفه ای و آکادمیک در دورة متوســطه و پس از 

متوسطه به تصویب رسید.
é قانون سرمایه گذاری نیروی کار در سال 1998، برای 
بازسازی حرفه ای، سواد و مهارت آموزی اشتغال تصویب 

شد.
é قانون پرکینز 6- 2004 به افرادی که توســط این 
قانون تأمین منابع مالی می شوند، آموزش هایی با ترکیب 
دو ســال در دورة متوســطه به همــراه آموزش پس از 

متوسطه ارائه می دهد.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é در همة ایالت ها الزم است معلمانی دارای اعتبار یا 

مجوز باشند.
é معمــواًل معلمــان فنی وحرفــه ای دارای مدرک 

کارشناسی و تجربة کاری در زمینة تخصصی هستند.
é افراد برای رســیدن به ســطح های باالی آموزشی 
تجربة وسیعی در زمینة تخصصی الزم دارند و در برخی 

از موارد گواهی نامة دیگری نیز باید بگیرند.
é روش های گوناگونی بــرای مجوز دادن به معلمان 

وجود دارند:
è گرفتن مدرک کارشناسی برنامة آماده سازی معلم 
در موضــوع تخصصی،  از قبیل کشــاورزی و گذراندن 

کالس هایی در فن آموزش و روان شناسی؛
è دارا بــودن مدرک کارشناســی تخصصی از قبیل 

مهندسی،  علوم رایانه و کسب و کار؛
è دارا بودن مدرک دیپلم متوســطه با تجارب کاری 

قابل توجه از قبیل مکانیک خودرو یا هنر آشپزی.
é معلمانی کــه دوره های مهارت آمــوزی معلمی را 
گذرانده اند، باید در این دوره ها برای دریافت مجوز معلمی 

ثبت نام کنند.
é برنامه های معلمی شامل تجربه های نظارت شده در 

تدریس است.
é توسط برخی از ایالت ها آزمون تخصصی و تدریس 

گرفته می شود.
é معلمان ساالنه برای نگهداشت مجوز باید دوره های 

بازآموزی یا دورة کارشناسی ارشد بگذرانند.
é راه هــای دیگــری نیز به منظور جذب افــراد برای 
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معلمــی وجود دارند که از آن جمله می توان به تدریس 
افراد تازه کار تحت نظارت معلم باتجربه جهت دریافت 
گواهی نامة معلمی اشاره کرد. برخی از این برنامه ها شامل 

گذراندن دورة کارشناسی ارشد می شوند.
é معلمان باتجربه می توانند پیشــرفت کنند و معلم 

راهبر یا معلم راهنما شوند.
é معلمان با آموزش بیشتر می توانند مشاور، کتابدار یا 

هماهنگ کنندة آموزش شوند.
é برخی از معلمان در صورتی می توانند معاون یا مدیر 
مدرسه شوند که دوره های مهارت آموزی در مدیریت را 

گذرانده باشند.
é معلمان می توانند با کسب تجربة کافی در کالج های 

محلی آموزش دهند.
é براساس هندبوک چشم انداز حرفه ای در دفتر آمار 
کار، شایستگی ضروری معلمان فنی وحرفه ای عبارت اند 

از:
è مهارتهایارتباطی: بــرای ارتباط با معلمان، 

والدین و دانش آموزان؛
è خالقیت: برای ارائــة طرح درس و اســتفاده از 

روش های متنوع یادگیری؛
برای آمــوزش مفاهیم و  مهارتهایتدریس:   è

مهارت ها؛
è صبروشــکیبایی: برای کار بــا دانش آموزان با 
اســتعدادها و دانش آموزانی که با مواد آموزشی مشکل 

دارند.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é آموزش فنی وحرفه ای در حال تجربة احیای عالقه 
در آمریکاست.

é به طور کلی اصالحات جاری و پیش رو به دنبال ارتقای 
کیفیت و تصویر )جایگاه( آموزش های فنی وحرفه ای در 
دورة متوسطه و استفاده از این آموزش ها به منظور بهبود 

پیامدهای آکادمیک و گذر به کالج است.
é تاکنون تالش های متعــددی برای تلفیق آموزش 
فنی وحرفه ای در جریان آموزش عمومی و غلبه بر جایگاه 

دست دومی این آموزش ها صورت گرفته اند.
é برخی از جوامع روی مدرسه های متوسطة حرفه ای، 
مراکز حرفه آمــوزی )کارراهه(، آکادمی حرفه ای و دیگر 

مدل های ارائة آموزش سرمایه گذاری می کنند.
روی  جدیــدی  پروژه هــای  و  ســرمایه  گذاری   é
موفقیت های قبلی آموزش های فنی وحرفه ای و یکپارچه 
کردن برنامه ها و روش های آماده سازی دانش آموزان برای 

محیط کار نوظهور انجام می پذیرد. برای نمونه در سال 
2012، »انجمن ملی مدیران ایالتی« در کنسرســیوم 
آموزش کارراهه یک هستة فنی مشترک ایجاد کردند. 
این هسته وظیفة هماهنگ کردن برنامه های آموزش های 
فنی وحرفه ای را در آمریکا به منظور سازگاری و انسجام 

در کل کشور برعهده دارد.
é بــا انجام مطالعــات و پژوهش ها، اســتانداردهای 
فنی وحرفه ای برای همة دانش آموزان تنظیم شــده اند 
که دسترسی یکســانی به آموزش کیفی و فرصت های 

کارارهه )حرفه( به وجود می آورند.
é انجمن ملی مدیران دولتی بر پنج اصل تأکید دارد:

è آموزش و تربیت فنی وحرفه ای برای حصول اطمینان 
از اینکه آمریــکا در رقابت جهانی بــه جلو پیش رود، 

ضروری است.
è آمــوزش و تربیــت فنی وحرفــه ای یــک نظــام 
»نتیجه محور« است که نشــان دهندة بازگشت مثبت 

سرمایه گذاری است.
è آموزش فنی وحرفه ای به طور فعــال با کارفرمایان 
برای طراحی و ارائة برنامه های پویا و با کیفیت همکاری 

می کند.
è آموزش فنی وحرفه ای دانش آموزان را برای موفقیت 

در کارراهه ها و آموزش بیشتر آماده می سازد.
è آموزش فنی وحرفه ای به وسیلة برنامة جامع آموزش، 

هم راستا با چارچوب خوشه های کارراهه، ارائه می شود.
é سیاســت های فعلی دولت مرکزی تشویق آموزش 
فنی وحرفه ای متوســطه و پس از متوسطه برای ارتباط 

با بازار کار است.

6.فیلیپین
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é »طرح توسعة مهارت  و آموزش فنی« در سال های 
2011 تــا 2016 بــرای ارتقــای آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای به اجرا درآمد. این طرح بر مبنای توسعة 
خاص و ویژة فیلیپین تهیه شد. تمرکز آن بر ایجاد نظام 
تضمین کنندة کیفیت در آموزش های فنی وحرفه ای، و 

پیامد آن تربیت نیروی کار ماهر قرن 21 بود.

در نيجريه، شوراي ثبت نام معلمان 
اعتبار سنجي درس ها و برنامه هاي 
تمام مؤسسه هاي تربيت معلم را 

برعهده دارد.
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é هدف های این طرح شــامل افزایش مشــارکت در 
مهارت آموزی، پاســخگویی به نیازهای مهارت آموزی، 
و دســتیابی به مدیریت مؤثر مهارت آموزی بوده است. 
راهبردهای تحقق این هدف ها عبارت اند از: دسترســی 
و توسعة بیشتر برنامة مهارت آموزی؛ به کارگیری دقت 
در هدف گذاری مشتریان و افراد جویای مهارت؛ پیگیری 
همکاری دائم و مثبت؛ تشویق صنعت و کارفرمایان برای 
مشارکت؛ ارتقای فرایند ارائة خدمت؛ بسیج منابع دارای 

کیفیت؛ تحقیق و توسعه پایدار.
é »قانون آموزش« ســال 1982 همة انواع و سطوح 

آموزشی را شامل می شود.
é قانون توسعة مهارت  و آموزش فنی در سال 1994 
تصویب شد. بر اســاس این قانون، نهاد توسعة مهارت 
و آموزش »تســدا« )TESDA( تأسیس شد. این قانون 
همکاری های بین ذی نفعان آمــوزش فنی وحرفه ای را 

آسان می سازد.
é دســتور اجرایی رئیس جمهور برای رسمی کردن 
چارچوب صالحیت حرفه ای فیلیپین )PQF(، به منظور 
به رسمیت شناختن انواع صالحیت ها و دیگر موارد، در 

سال 2012 صادر شد.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é تسدا برنامة صالحیت مربیان و ارزیابان فنی وحرفه ای 
را در سال 2006 تصویب کرد. این برنامه، مهارت آموزی 
مداوم را برای مربیان فنی وحرفه ای برای بهبود آموزش 

و تربیت فنی وحرفه ای مبتنی بر فناوری بر عهده دارد.
é سطح های مربیان و ارزیابان فنی وحرفه ای عبارت اند 

از:
è سطح1: مربیان و ارزیابان؛

èسطح2: طراحان و توسعه دهندگان مهارت آموزی؛
è سطح3: ناظران و سرمربیان مهارت آموزی؛

è سطح4: مربی ارشد مهارت آموزی.
é برنامة تربیت مربی با همکاری تسدا، »بنیاد تماسک« 
و مؤسسة آموزش فنی انجام می پذیرد. این برنامه روی 
مهارت های تربیتی مطابق با چارچوب صالحیت مربیان 

تأکید دارد.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é ســومین دورة »طرح توسعة مهارت و آموزش فنی 
در سال های 2016- 2011« مسیرهای جدیدی برای 
آمــوزش فنی وحرفه ای به وجود آورده که بر راهبردهای 
نوآورانه برای هدایت بخش اعظمی از فعاالن فنی وحرفه ای 

تأکیــد دارد. این راهبردها بیانگر نیازمندی های اقتصاد 
آینده اند که یکی از آن ها شغل های سبز است.

é به منظور پشــتیبانی از طرح مهارت های سبز در 
آموزش های فنی وحرفه ای فعالیت زیر انجام گرفته اند:

è تدوین مقررات جدید و بازبینی برای توسعة پایدار 
و مشاغل سبز؛

è ظرفیت ســازی مربیــان در اجــرای برنامه هــای 
مهارت های سبز؛

è تقویت همکاری محلی و بین المللی در طراحی، اجرا 
و پایش در برنامه های مهارت های سبز.

é بیشترین چالش موضوع کیفیت پایین تجهیزات و 
تناسب بازار کار است. از دیگر چالش ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
è کمبود مراکز مهارت آموزی برای جامعة محلی؛
è تفاوت در کیفیت مربیان فنی وحرفه ای مناطق؛

è محدودیــت بازار کار در جــذب مهارت آموختگان 
مرتبط؛

è تناسب و کیفیت پایین آموزش های فنی وحرفه ای 
به ویژه در آموزش مدرســه ای و برنامه های ارائه شده در 

مدرسه های خصوصی؛
è منزلت پایین آموزش های فنی وحرفه ای؛

è تراکم بــاالی ترک تحصیل کننــدگان از آموزش 
فنی وحرفــه ای مدرســه ای، به ویــژه در مدرســه های 

خصوصی.

7.فرانسه
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é هدف آموزش و تربیت در فرانسه کمک به جوانان و 
بزرگ ساالن برای کسب صالحیت های مورد نیاز بخش 

عمومی و خصوصی اشتغال است.
é آمــوزش و تربیــت فنی وحرفه ای بــا راهبردهای 
یادگیری مادام العمری پشتیبانی می شوند که مبتنی بر 

توسعة برنامه های مهارت آموزی و کارآموزی هستند.
é راهبردهــای یادگیری مادام العمر توســط قوانین 

متفاوتی ارتقا یافته اند.
é آمــوزش فنی وحرفه ای به وســیلة »طرح آموزش 
و تربیت در 2020« اروپا هدایت می شــود. هدف های 

آموزش و تربیت فنی وحرفه ای برای نمونه عبارت اند از:
è کاهش ترک تحصیل به کمتر از 9/5 درصد و بهبود 

نظام هدایت تحصیلی؛
è ایجاد شبکه هایی که به ترک تحصیل کنندگان اجازة 

ورود مجدد به نظام آموزش فنی وحرفه ای را بدهد. 
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é »قانــون بازســازی مدرســه«، بــرای آنکه ترک 
تحصیل کنندگان صالحیت مورد نیاز بازار کار را کسب 

کنند، در سال 2013 به تصویب رسید.
é »قانــون مهارت آموزی و هدایت مادام العمر« که در 
سال 2009 به تصویب رسید، حق آموزش فنی وحرفه ای 
را تضمین می کند. این قانون بر اهمیت کسب دانش و 

شایستگی های کلیدی تأکید دارد.
é »قانون برنامه برای آیندة مدرسه ها« در سال 2005 
تصویب شد که بر کاهش نابرابری کیفیت آموزش تأکید 

دارد.
é »قانــون مهارت آموزی حرفــه ای در کل زندگی و 
گفتمان اجتماعی« که در سال 2005 به تصویب رسید، 
مدرن ســازی آمــوزش و تربیت فنی وحرفــه ای و حق 
کارگران در دسترسی به مهارت آموزی را مورد توجه قرار 

داده است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é »وزارت آمــوزش، آمــوزش عالــی و تحقیقات«، 
مسئولیت اصلی مهارت آموزی معلمان و مربیان آموزش 

و تربیت فنی وحرفه ای را بر عهده دارد.
é معلمــان و مربیــان فنی وحرفــه ای بــا مــدرک 
دانش آموخته كارشناســي وارد کالج آموزش و تدریس 
می شــوند. پس از گذراندن یک ســال و قبول شدن در 
امتحان پایانی، ســال بعد را برای دریافت کارشناســی 
ارشد جهت دریافت صالحیت تدریس ادامه می دهند. 
این صالحیت به دانش آموختگان اجازة تدریس در همة 

سطح ها را می دهد.
é »وزارت کار، اشتغال و گفتمان اجتماعی« مقررات 
مربوط به مدرســان را در آموزش غیررســمی تصویب 

می کند. 

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é قانون 2014 برای اصالح و بازســازی مدرسه ها به 

تصویب رسید. این قانون هدف های زیر را دنبال می کند:
è پشتیبانی از دانش آموزان با هدایت شغلی ـ تحصیلی 

به سمت آموزش های فنی وحرفه ای؛
è سازگاری برنامه های فنی وحرفه ای با بازار کار؛
è کاهش تمرکز در آموزش های فنی وحرفه ای؛

è ارتقای برنامه های فنی وحرفه ای برای دانش آموزان 
بدون صالحیت؛

è اصــالح قانون برای ادامة تحصیــل دانش آموزان با 
کسب گواهی نامة حرفه ای؛

é آموزش فنی وحرفه ای فرانســه در موارد زیر دچار 
چالش است:

è افزایش تعداد جوانان و بزرگ ساالن دارای صالحیت؛
è تقویت ارتباط با بازار کار؛

è بهبود عملکرد دانش آموزان برای دســتیابی به 80 
درصد موفقیت در دورة متوسطه و محدود کردن تعداد 

ترک تحصیل کنندگان.

8.پاکستان
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é مأموریت آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در پاکستان، 
ارائة نیروی انسانی تربیت یافته و ماهر براساس نیاز بازار 

کار است.
é راهبرد مهارت ملی 2013-2009، تغییر رویکرد از 
آموزش مبتنی بر برنامة درسی )موضوع محور( به سمت 
مهارت آموزی مبتنی بر شایستگی است. این راهبرد ارائة 
مهارت های مناســب برای توسعة اقتصادی و صنعتی، 
بهبود دسترسی، عدالت، اشتغال پذیری و تضمین کیفیت 

را با رویکردی یکپارچه در نظر گرفته است.
é راهبرد مهارت ملی سه هدف را تنظیم کرده است. 
همچنین حوزه هایی به منظــور اصالح برای تحقق این 
هدف ها پیش بینی کرده است. این سه هدف عبارت اند از:
è ارائة مهارت های مناســب برای توسعة اقتصادی و 

صنعتی؛
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è بهبود دسترسی، عدالت و اشتغال پذیری؛
è تضمین کیفیت.

é راهبرد ملی با مشارکت گستردة ذی نفعان، از قبیل 
خبرگان بین المللی، وزرای مربوطه، دولت ها در والیت ها، 
ارائه دهندگان مهارت، انجمن های بخش خصوصی و اتاق 

بازرگانی تدوین شده است.
é سیاست های ملی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای بر 

موارد زیر تمرکز دارد:
è در نظر گرفتن اشــتغال و اشتغال پذیری به عنوان 

موضوع اصلی سیاست های اقتصادی و اجتماعی؛
è تدویــن برنامه ریزی سیاســتی و هماهنگی برای 
اطمینــان از مهارت آمــوزی فنی وحرفه ای و تخصصی 

به صورت منسجم مطابق با استانداردهای بین المللی؛
è ایجــاد یک نظــام مهارت آمــوزی فنی وحرفه ای، 
تخصصــی و پویا به منظور اطمینــان از ارتباط افقی و 

عمودی آموزش فنی وحرفه ای و تخصصی؛
è ایجاد، استانداردسازی و تنظیم برنامه های درسی، 
زمان بندی ها، مؤسسه ها و نهادهای اعطاکنندة گواهی نامه 

و برگزار کنندة آزمون ها در این آموزش ها؛
è ارائــة کمک هزینه های تحصیلی، بورس تحصیلی،  
مهارت آموزی ها و کمک هــای بین المللی در دوره های 

فنی وحرفه ای و تخصصی.
é مادة 37 قانون اساســی مصوب 1937 تصریح دارد 
که والیت ها )استان ها( باید آموزش فنی  و تخصصی را 
به طور کلی و عمومی در دسترس و با عدالت برای همه 

بر پایة استحقاق فراهم آورند.
é آیین نامــة کارآمــوزی در ســال 2009، تنظیم، 
هماهنگی و جهت دهی سیاســتی آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای را ارائه داده است. این آیین نامه کمیسیون 
ملی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای را تأسیس و مدیریت 
آن، شــرح وظایف، توانایی هــا و عملکردهای عملیاتی 

مربوطه را مشخص کرده است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é 11 مؤسســة مهارت آموزی کارکنان در پاکستان 
مســئول مهارت آموزی مربیان و معلمان فنی وحرفه ای 

هستند.
é بخش آمــوزش و تربیت فنی وحرفــه ای به عنوان 
ناپایدارترین جریان آموزشــی در نظر گرفته می شــود. 
جایــی کــه فناوری ها به ســرعت تغییــر می کنند و 
به روزرسانی برای پاسخ به این تغییرات که انتقال دهندة 

نهایی دانش آموزان هستند، ضروری است.
é کمیسیون ملی مهارت آموزی فنی وحرفه ای، فرایند 

تأسیس شورای معلمان فنی وحرفه ای را به عنوان نهادی 
مشــورتی برای ارتقای کیفیت تدریــس و ارتقای این 

آموزش ها، دنبال می کند.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é در آوریــل2010، برنامــة پشــتیبان اصالحــات 
فنی وحرفــه ای برای کمک به دولــت در انجام راهبرد 
مهارت های ملی اجرا شد. این برنامه با مشارکت اتحادیة 

اروپا، هلند و آلمان تأمین منابع مالی می شود.
é »آژانس همکاری بین المللی آلمان« )GIZ( برنامه ای 
با همکاری کمیســیون مهارت آموزش فنی وحرفه ای، 
بخش خصوصی و متولیان آمــوزش فنی وحرفه ای در 

والیات اجرا کرد.
é سهم مالی به مبلغ 25 میلیون یورو توسط اتحادیة 
اروپا، 15 میلیون یورو هلند و 2 میلیون یورو آلمان تأمین 
شد. برنامة پشــتیبان اصالحات بر اساس سه جزء اجرا 

شده است:
è مدیریتوحاکمیت: هدف آن بهبود ســاختار 
مؤسســه های آموزش فنی وحرفه ای، ایجاد ســازوکار 
هماهنگی کارامد بین ســطوح ملی و والیات اســت. 
فعالیت هایی که زیرعنوان این جزء انجام می گیرند، روی 
توسعة نظام تضمین کیفیت به عنوان زیربنایی مهم در 
ارائة باکیفیت آموزش های فنی وحرفه ای اســت، تأثیر 

می گذارند.
è چارچــوبصالحیتملیوتوســعةمنابع
انسانی:هدف آن کنترل ارائه، تناسب و کیفیت آموزش 
فنی وحرفه ای است. فعالیت های اصلی که زیرعنوان این 
جزء انجام می گیرند، تدوین چارچوب صالحیت ملی و 

آموزش معلمان قبل و حین کار است.
è ارائةمهارتآموزشنوآورانهومؤثربههمراه

ارائةخدماتواطالعاتبازارکار
è چالش: یکی از چالش های اصلــی در برابر نظام، 
تعریف های نســبتًا غیرشــفاف از نقش های بنگاه های 
آموزش فنی وحرفه ای و در برخی از موارد، کمک کنندگان 
بین المللی آموزش فنی وحرفه ای است. اگرچه در سال 
2003، نهادهای فنی وحرفه ای توافق کردند که چارچوب 
تنظیم کننده ای را برای تعیین دقیق نقش ها و وظایف 

ویژة خود به اجرا درآورند.

9.کرةجنوبی
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
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آموزش هــای   ،1970 و   1960 دهه هــای  در   é
فنی وحرفه ای اولیه )شــامل آموزش پیش از اشتغال و 
آماده سازی برای اشتغال( برای جمعیت زیادی از کشور، 

متناسب با بازار کار ارائه شد.
é در دهة 1980 ســطح مهارت کارکنان و کارگران 

افزایش یافت.
é در دهة 1990 توسعة آموزش های فنی وحرفه ای به 
کمک قانون بیمة اشتغال سبب شد که کرة جنوبی خارج 

از بحران آسیا قرار گیرد.
é از سال 2000 به بعد، تعیین نقش ها و مسئولیت ها، 
و تقویت همکاری بین ذی نفعان آموزش فنی وحرفه ای 

کشور مد نظر بوده است.
é آموزش فنی وحرفه ای در 40 ســال اخیر، به دلیل 
پشتیبانی مؤثر از رشد سریع اقتصادی، دارای اعتبار شده 

است.
é در این اواخر تالش وسیعی برای اصالح چارچوب و 
سیاست های آموزش های فنی وحرفه ای، و از طرف دیگر، 

مقابله با ناسازگاری مهارتی انجام شده است.
é در حــال حاضر اصــالح آمــوزش فنی وحرفه ای 
مشتری مدار در حال پیشرفت است. جهت گیری آینده، 
ایجاد نظام آموزش فنی وحرفه ای متناســب با تقاضای 
صنعت اســت، به طوری که فراگیرندگان با مهارت ها و 

خبرگی های فناورانه آموزش ببینند.
é از راهبردهای کشور کرة جنوبی، می توان به توسعة 
مهارت ها در زندگی شغلی، توسعة نظام شایستگی مدار، 
نگهداشت نظام فنی وحرفه ای پیشرفته، هماهنگی کار و 
آموزش، و پشتیبانی از برنامة »ابتدا اشتغال، پس از آن 

دانشگاه« اشاره کرد.
é وزارتخانه هــای مرتبط با آمــوزش فنی وحرفه ای 
عبارت اند از: وزارت کار و اشتغال؛ وزارت آموزش؛ وزارت 

صنعت بازرگانی و انرژی.
é آموزش فنی وحرفه ای در این کشور براساس قانون 
توســعة مهارت هاي حرفه ای، قانــون ارتقای آموزش 
صنعتی و مؤسسة همکاری پژوهشی آکادمی ـ صنعت، 
قانون ارتقای آموزش و تربیت حرفه ای، و قانون صالحیت 

فنی ملی به اجرا در می آید.
é قانــون مهارت آموزی حرفه ای که در ســال 1967 
تصویب شــد، آغازگــر نظام آمــوزش و مهارت آموزی 

حرفه ای است. 
é کشــور کرة جنوبی قوانین متعــددی در آموزش 

فنی  وحرفه ای به تصویب رسانده است. 
é قانــون ارتقای تربیت حرفــه ای، کارایی و کیفیت 

آموزش فنی وحرفه ای را ارتقا داده است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é معلمان عمومی در دانشــگاه ها آموزش می بینند و 
 )Koreatech( »معلمان فنی وحرفه ای در »کوریاتــک

مهارت آموزی می کنند.
é معلمان فنی وحرفه ای شاخة فنی وحرفه ای در دورة 
دوم متوســطه و کالج های حرفه ای، به واسطة دوره های 
مهارت آموزی معلمان عمومی براســاس قانون آموزش 
عمومی و متوسطه و قانون آموزش عالی، دارای مهارت 

می شوند.
é نقشهاووظایفمعلمانفنیوحرفهایشامل

اینمواردمیشود:
è برنامه ریزی درسی فنی وحرفه ای؛

è مهارت آموزی مبتنی بر استانداردهای مهارت آموزی؛
è ارزشیابی از مهارت آموزی؛
è مشاورة شغلی و اشتغال؛

è مشاوره و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای؛
è آموزش در بخش مهارت آموزی )معلمان تخصصی و 

عمومی( یا مهارت آموزی در کارخانه.
é کوریاتک برای ارتقای معلمان فنی وحرفه ای و دیگر 
موضوعات مرتبط براساس قانون توسعة شایستگی های 

حرفه ای کارگران و منابع انسانی به وجود آمده است.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é در محیــط بین المللی قرن 21، بــا ویژگی هایی از 
قبیل فرایند جهانی سازی، عصر اطالعات و عقالنی سازی، 
آموزش فنی وحرفه ای نقش خود را در پرورش خبرگان 
دارای مهارت باال با شایستگی های کار و شایستگی های 

محیط جهانی ایفا می کند.
é برای توســعة پایدار، تدوین راهبردهایی به منظور 

29   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



تقویت و به کارگیری نیروی انسانی به شکل مستمر در 
راستای افزایش اشــتغال و ارزش افزوده در حال انجام 

است.
é برای پر کردن فاصلة نیازهای مهارتی و عرضة نیروی 
کار، ارائة استانداردهای شایستگی از ابتکارات مهم است.

é برنامه های دیگر آموزش فنی وحرفه ای در کرة جنوبی 
عبارت اند از: »بستة اشتغال موفق« و »مدرسه های خاص 

فنی وحرفه ای«.
é مدرســه های خاص فنی وحرفه ای مدرســه هایی 
هستند که به تقاضای یک صنعت خاص پاسخ می دهند 
و دانش آموختگان آن ها امکان قابل توجهی برای ورود به 

شرکت ها را دارند.

10.آفریقایجنوبی
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é دولــت آفریقای جنوبی از نظــام آموزش و تربیت 
فنی وحرفــه ای برای ارتقای تحرک پذیری، پیشــرفت 
یادگیرنــدگان و در نهایت برای برآوردن نیازهای منابع 

انسانی استفاده می کند.
é مأموریت نظام آموزش فنی وحرفه ای ارائة مهارت های 
میانی تا سطح باالست که بستری برای  آموزش عالی، 
گذر مدرســه به کار، و توسعة یادگیرندگان مستقل در 

طول زندگی، به وجود می آورد.
é در حال حاضر آفریقای جنوبی، به واسطة همکاری 
بخش های متفــاوت، از قبیــل دولت، ســازمان های 
کسب وکار، اتحادیه ها، انجمن های منتخب کارفرمایان، 
انجمن هــای حرفــه ای، ارائه دهنــدگان مهارت آموزی 
عمومی و خصوصی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های 
غیردولتی، به تغییرات پاســخ مناســب می دهد. این 
مشــارکت رویکردی ملی و محلی به تغییر را تضمین 

می کند.
é قانون متولــی صالحیت های آفریقای جنوبی برای 
ایجاد و اجرای چارچوب صالحیت های ملی در ســال 

1995 تصویب شد.
é قانون توسعة مهارت ها برای ایجاد بنگاه ملی مهارت، 
شــورای کیفیت حرفه ها، تنظیم مقــررات یادگیری و 

کارآموزی مهارت ها در سال 1998 و اصالح آن در سال 
2008 به تصویب رسید.

é کشور آفریقای جنوبی قوانین دیگری نیز مرتبط با 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای به تصویب رسانده است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é معلمان فنی وحرفه ای به صالحیت های موردنیاز در 

چارچوب صالحیت حرفه ای ملی پایبند هستند.
é شــورای آموزش دهنــدگان آفریقــای جنوبــی، 

حرفه ای گرایی معلمان را حراست و پایش می کند.
é از معلمان شایسته انتظار می رود، دانش موضوعی، 
دانش عمومی تربیتی، یادگیری تلفیقی نظری و عملی، و 

اصول یاددهی ـ یادگیری موقعیتی را فراگیرند.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é بهبود دسترسی به آموزش بعد از مدرسه و اشتغال؛
é پروژه ســه ســالة تأمین منابع مالی برای توسعة 

زیرساخت ها؛
é اجرای پروژة سه ساله برای ارائة مهارت های تخصصی 

در بخش هنر و اقتصاد.
é چالشها:

è کمبود تعداد، تنوع و کیفیت کالج های آموزش های 
فنی وحرفه ای؛

è وجود شکل های مختلف تبعیض و نابرابری باقی مانده 
از نظام نژادپرست، برای سیاه پوستان،زنان و دانش آموزان 

معلول؛
è تقویــت معلمــان و مربیــان آمــوزش  و تربیت 

فنی وحرفه ای.

11.فدراسیونروسیه
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é با مدرن ســازی اقتصاد ملی روسیه و اولویت نیروی 
کار دارای صالحیت، نظام آموزش فنی وحرفه ای بازسازی 

شده است.
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è هدف های اصلی اصالحات شامل این موارد است:
è ایجاد نظام آموزش مبتنی بر شایستگی که در برابر 
تغییرات انعطاف پذیر و سازگار باشد. به عالوه، اجرای آن 

مدرن باشد و توسط مربیان با صالحیت اجرا شود.
è ترویــج آموزش و تربیت فنی وحرفه ای مســتمر و 

مهارت آموزی مادام العمر.
è تقویت ارتباط بین آموزش فنی وحرفه ای و بازار کار.

è ایجاد و رسمی کردن چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملی در نظام صالحیت ملي.

è تقویت كیفیت آموزش فني وحرفه اي و نظام تضمین 
كیفیت مستقل.

é فهم اهمیت حیاتی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
در عملکرد کشور، به ارائة برنامه های دولتی و تغییر شکل 

نظام آموزش فنی وحرفه ای منجر شد.
é تمام جنبه های آموزش فنی وحرفه ای دارای قوانین  
و مقررات انــد. آموزش فنی وحرفه ای یکی از بخش های 

قانون آموزش روسیه است.
é از نتایج مدرن ســازی آموزش فنی وحرفه ای، ارائة 
اســتانداردهای جدید آموزش فنی وحرفه ای مبتنی بر 

شایستگی در سال 2011 است.
é نوآوری های مهارت آموزی عملی، پروژه های آموزش 
فنی وحرفــه ای و ارتقای مهارت مربیان از نتایج مقررات 

تصویب شده به  وسیلة وزارت آموزش روسیه است.
é براســاس گزارش ملی روســیه، در اجرای فرایند 
»توزیــن«، »نظام مشــورتی اشــتغال و حرفه« ایجاد 
شــد و آغاز به کار کرد. در چارچــوب این نظام مراکز 
مشــورتی برای دانش آموزان فنی وحرفه ای متوسطه و 

دانش آموختگان دانشگاهی تأسیس شد.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é دو شیوة تربیت معلم وجود دارد: استفاده از کالج های 

فناوری، و استفاده از دانشگاه ها.
é معلمان فنی وحرفه ای متعهد هستند، هر پنج سال 

حداقل یک برنامة مهارت آموزی داشته باشند.
é ارزشیابی بیرونی برای سنجش تناسب مهارت های 
معلم با نوع مســئولیتش انجام می پذیرد. این شیوه در 
حال بازنگری است و دوره های ضمن خدمت بیشتری 

به صورت اجباری در نظر گرفته شده اند.
é همچنین برخــی طرح های ابتکاری مالی نیز برای 

تشویق معلمان وجود دارد.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é »پروژة اولویت آموزشــی« تعداد 300 مرکز منابع 
نوآورانه ایجاد کرده است. برای اجرای اثربخش آموزش 
و تربیت فنی وحرفه ای، شــبکه ای کارا از مؤسسه های 

آموزش فنی وحرفه ای ایجاد شده است.
é پیش نویس مدرن ســازی آمــوزش فنی وحرفه ای 
در روسیه تهیه شده اســت. از هدف های این بازبینی، 
ارتباط با بازار کار، افزایش کاهش تمرکز، مدرن ســازی 
نظام هدایت و راهنمایی حرفه ای، توسعة منابع انسانی 

و استقرار نظام سنجش کیفیت مستقل بیرونی است.
é شــبکه ای مدرن از مؤسسه های آموزشی متوسطه 
با مؤسسه های آموزش فنی وحرفه ای محلی ایجاد شده 

است.
é کارفرمایان در ســنجش مستقل کیفیت آموزش 

فنی وحرفه ای همکاری می کنند.
é ارائــة دوره هــای کارشناســی براســاس نیازهای 

کارفرمایان در مؤسسه های آموزشی صورت می گیرد.
é بیــن ذی نفعان بخش خصوصی با مؤسســه های 
آموزش فنی وحرفه ای، برای اســتقالل مالی، شفافیت 
عملکرد مؤسســه های آموزشــی، و اجرای برنامه های 

آموزش مستمر، همکاری راهبردی وجود دارد.
é برای بهبود مشارکت مهاجران و دانش آموزان دارای 
ناتوانی ها و معلولیت ها در آموزش فنی وحرفه ای ابتکاراتی 

به اجرا درآمده است.
é چالش اصلی نظام آموزش فنی وحرفه ای ارائة نیروی 
کار دارای صالحیت است که نیازهاي اقتصادی در حال 

توسعة روسیه را برآورده سازد.
é چالش های دیگــر عبارت اند از: کمبود مهارت های 
معلمــان هنگام بروز نوآوری ها و پیشــرفت در موضوع 
آموزش؛ ارتباط کم بین شاغالن بازار کار و ارائه دهندگان 
آموزش فنی وحرفه ای؛ مشارکت ضعیف بخش خصوصی 

و سازمان ارائه دهندة آموزش فنیِ وحرفه ای.

12.اندونزی
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é اندونزی در حال گذر به سمت اقتصاد دانش محور 
است و شــکاف های مهارتی مانعی مهم در این زمینه 

محسوب می شود.
é سرمایه گذاری برای آموزش فنی وحرفه ای تقاضا مدار 

و مبتنی بر عمل در حال انجام است.
é هدف گذاری نســبت سهم دانش آموزان عمومی به 
سهم دانش آموزان فنی وحرفه ای تا سال 2015، 40 به 

60 درصد بوده است.
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é درسال 2003، ساختار کلی آموزش فنی وحرفه ای 
در قانون ملی آموزش به تصویب رسید.

é قانــون نیــروی انســانی در ســال 2003، نظام 
مهارت آموزی ملی )آماده سازی نیروی انسانی برای کار( 

را تنظیم کرد.
é قانون معلمان در سال 2005 به همراه آیین نامه های 
مربوطه، سازمان حرفة معلمی و کیفیت را تشکیل و ارائه 

داد.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é مطابق با قانون 2005، همــة معلمان باید فرایند 
دریافت گواهی نامه را که مستلزم گذراندن دورة چهارسالة 

آموزش عالی است، طی کنند.
é به معلمان براساس استانداردهای ملی گواهی نامه 

اعطا شود.
é مؤسسه های تربیت دبیر بیشتر در دانشگاه ها وجود 

دارند.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é چالش ها در آموزش فنی وحرفه ای در کشور اندونزی 
عبارت اند از: 

è ناهم خوانی بین مهارت آموزی عملی و مهارت های 
تدریس شده در مؤسســه های آموزش فنی وحرفه ای و 

تقاضای بازار کار؛
è نبــود تعــادل بین تعــداد معلمــان دارای زمینة 
دانشــگاهی )آکادمیک( با تعداد معلمان دارای زمینة 
شغلی و حرفه ای در مؤسسه های آموزشی )در مواردی 
که معلمان دارای زمینة شغلی و حرفه ای به تعداد کافی 

وجود ندارند.(

13.استرالیا
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é نظــام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در اســترالیا 
توسط تعدادی از بنگاه های دولتی و مستقل در چارچوب 
مهارت های ملی )NSF( مدیریت می شود. این چارچوب 
الزامات و نیازمندی های نظام مهارت آموزی ملی را برای 
تحقق کیفیت و تأمین انسجام ملی بر حسب صالحیت ها 

و ارائة مهارت آموزی ها توصیف می کند.
é »چارچوب مهارت های ملی« توسط »کمیتة ارشد 
آموزش عالی، مهارت و اشتغال« که شامل وزرای مربوطه 
در سطوح ملی و محلی اســت، مورد تأیید قرار گرفته 

اســت. این چارچوب ســه جزء دارد: چارچوب کیفیت 
آموزش و تربیت حرفه ای )در گذشــته با نام AQTF(؛ 
چارچوب صالحیت های اســترالیا )AQF(؛ بسته های 

یادگیری.
è »چارچوب کیفیت آموزش و تربیت حرفه ای« )که 
  AQTF جایگزین چارچوب کیفیت مهارت آموزی استرالیا
شــده است( مجموعه ای از استانداردهای ملی است که 
انســجام و یکپارچگی ملی را به همــراه مهارت آموزی 
با کیفیت باال و خدمات ســنجش برای مشتریان نظام 

آموزش و تربیت حرفه ای استرالیا تضمین می کند.
è »چارچوب صالحیت های استرالیا« ) AQF(، سیاست 
ملی برای تنظیم صالحیت ها در نظام آموزش و تربیت 
استرالیاست. این چارچوب صالحیت های مرتبط با هر 
بخش آموزش و تربیت را در یک چارچوب صالحیت های 

ملی جامع یکپارچه می سازد.
è بســته های یادگیری مجموعه ای از اســتانداردها 
و صالحیت های تأیید شــدة ملی به منظور سنجش و 
شناسایی مهارت ها و دانش افراد هستند که برای انجام 
کار مؤثر در محیط کار مورد نیازند و دارای سه جزءاند: 
نیازمندی های ورودی؛ راهنمای سنجش؛ استانداردهای 
شایستگی. این بسته ها آن دسته از شایستگی هایی را که 
نیاز است کسب شوند و می توانند توسط ارائه دهندگان 
مهارت آموزی برای تدوین راهبردهای یاددهی ـ یادگیری 
و برآوردن نیاز فراگیرندگان در یک صنعت خاص به کار 

گرفته شوند، تعریف می کنند.
é تعــدادی از قوانین ملــی و محلی به منظور تنظیم 
جنبه های متفاوت آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای در 

استرالیا به تصویب رسیده اند. 
é توافق ملی برای توسعة مهارت و نیروی کار در سال 
2012، هدف های بلندمدت مشترک المنافع و دولت های 
محلی و ملی در حوزه های توسعة مهارت و نیروی کار را 
تعیین کرده است. همچنین عالقة همة دولت های محلی 
به توسعة مهارت های مردم استرالیا و به کارگیری آن ها 

در اقتصاد به رسمیت شناخته شده است.
é توافق مشــارکت ملی در اصالح مهارت ها در سال 
2012، با هدف بهبود پیامدهای آموزش و تربیت حرفه ای 
صورت پذیرفت. این توافــق تلفیق فناوری های جدید 
و کاربــرد روش های ارائة نوآورانــه را برای ارائة آموزش 
به منظور پاســخگویی بیشتر به نیازهای دانش آموزان و 

ترویج ارتقای مشارکت با صنعت شامل می شود.
é »قانــون مهارت ورزی نیروی کار اســترالیا« که در 
ســال 2005 تصویب و در سال 2010 اصالح شد، بین 
تأمین منابع مالی در سطوح ملی و محلی برای تعیین 
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é برنامة از راه دور پاره وقت برای افراد دارای گواهی نامه 
در مهارت و سنجش.

é معلمــان آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای ضرورت 
دارد، مهارت آموزی را براساس استانداردهای مورد تأیید 
صنعت اجرا کنند و ســنجش عملکرد دانش آموزان در 
راستای استانداردهای شایستگی تعریف شده باشد. آن ها 
صالحیت های مورد نیاز را کسب می کنند و تجربة کار 
حقیقی در حرفة آموزشی خود را دارا هستند. تعداد زیادی 
از شاغالن و معلمان در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
به طور مستقیم توسط صنعت پشتیبانی می شوند یا برای 

نوسازی مهارت ها به صنعت باز می گردند.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é طیفی از اصالحات در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
در استرالیا هم اکنون در حال وقوع است. یکی از اصالحات 
رو به جلو، تدوین نظام آموزش عالی تلفیقی است که در 
آن، آموزش و تربیت فنی وحرفه ای با دانشگاه ها ارتباط 
نزدیک تری به منظور ایجاد مســیرها و ســازو کار های 

تضمین کیفیت برقرار می سازد.
é اصالح مهم دیگری که در حال پیشــرفت اســت، 
ارتقای کیفیت تجربه ها و فعالیت های سنجش به منظور 
بهبــود اعتماد کارفرمایان و دانش آمــوزان به دوره های 
مهارت آموزی است. این کار با ایجاد و پایلوت اعتباردهی 
مستقل از ســنجش های ارائه دهندگان مهارت آموزی 

انجام می پذیرد.
é در اســترالیا تمرکز ویــژه ای روی کیفیت عملکرد 
مدرسان آموزش  و تربیت فنی وحرفه ای وجود دارد. از آن 
جمله می توان به گواهی نامة سطح 4 در مهارت آموزی 
و ســنجش به عنوان حداقل صالحیت هــای الزم برای 

تدریس در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای اشاره کرد. 

14.نیجریه
مأموریت،چشمانداز،راهبردوقوانینآموزش

فنیوحرفهای
é آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در کشــور نیجریه 
به عنــوان ابزاری برای مقابله با فقــر و بی کاری در نظر 

گرفته می شود. 
é به دلیــل کمبود نیروی کار دارای صالحیت ویژه در 
رشته های فنی ، آموزش و تربیت فنی وحرفه ای یکی از 
اولویت های اصلی برای توسعة اقتصادی ـ اجتماعی کشور 

است.
é براساس تصویب نامة ســال 1977، »انجمن ملی 

هدف ها و شرایط پیامدهای مهارت آموزی ارتباط برقرار 
می سازد. همچنین در بخش های متفاوت کشور، از قبیل 
ولز جنوبی، ناحیه شمالی، کویزلند، استرالیای جنوبی، 
تاسمانیا، ویکتوریا و اســترالیای غربی؛ برای آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای قوانین محلی تکمیلی به تصویب 

رسید.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é بــرای تدریس آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای در 
استرالیا حداقل صالحیت با گواهی نامة سطح چهار در 
»سنجش و مهارت آموزی« )TAF( مورد نیاز است. برای 
تدریس در سطح متوسطه معمواًل مدرک کارشناسی با 

تخصص آموزش متوسطه مورد نیاز است.
é گســتره ای از برنامه های کارشناســی تدریس در 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، برای افرادی که مدرک 
غیر از آموزش و تربیت فنی وحرفه ای یا صالحیت های 
غیر مرتبط دارند، ارائه می شــود. این برنامه ها به صورت 

پاره وقت و غالبًا دو ساله هستند.
é برنامه هــا روی روش های تدریس، مطالعات برنامة 
درســی و آموزش با تأکید ویژه بر بزرگ ساالن تمرکز 
دارند. مسیرهای جایگزین در تدریس آموزش و تربیت 

فنی وحرفه ای عبارت اند از:
é برنامة یک سالة پاره وقت برای تجربه اندوزی معلمان 
دارای دیپلــم سه ســالة تدریس در آمــوزش و تربیت 

فنی وحرفه ای؛
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آمــوزش فنی بــرای هماهنگی در آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای« در نیجریه تأســیس شد. مصوبة شمارة 
16 )1999( در مورد حداقل استانداردهای ملی آموزش 
و تأسیس مؤسسه های آموزشــی، به این انجمن اجازة 
کنترل و نظارت بر عملکرد مؤسسه های فنی  نیجریه را 

داده است.

معلمانومربیانآموزشفنیوحرفهای
é تربیت معلم توسط کالج های تربیت معلم، کالج های 

آموزش و دانشگاه ها انجام می گیرد. 
é ثبت نام در مؤسسه های فوق به نتایج کنکور ورودی 

بستگی دارد.
é حداقل صالحیت الزم برای تدریس در دورة متوسطه 
اول و کالج های فنی، داشتن گواهی نامه آموزش نیجریه 

است که بعد از گذراندن دورة سه ساله کسب می شود.
é برای آمــوزش در دورة متوســطة دوم، به مدرک 
کارشناسی در رشتة تخصصی به همراه دیپلم آموزش 

و تدریس نیاز است.
é مدرســان پلی تکنیک می توانند در کالج های فنی 
و مدرسه های متوســطه تدریس کنند و حداقل دارای 

مدرک کارشناسی ارشد باشند. 
é »شــورای ثبت نام معلمان نیجریه« اعتباربخشی 
درس ها و برنامه های تمام مؤسســه های تربیت معلم در 

نیجریه را بر عهده دارد.

اصالحــات،پروژههایاصلــیوچالشهادر
آموزشفنیوحرفهای

é اجرای ابتــکارات و نوآوری هــای متعدد به منظور 
مقابله با مسائل و مشکالت پیش روی آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای، اخیــراً به اجرا درآمده اند. این ابتکارات با 
همکاری نهادهای بین المللی، از قبیل یونســکو، بانک 

جهانی، کمیسیون ایکواس و غیره اجرا شده اند.
é افزایش دسترسی به آموزش فنی وحرفه ای.

é توسعة تجهیزات و تأسیسات.
é توسعه و ارتقای معلمان و مربیان.

é برخی از ابتکارات عبارت اند از:
è معرفــی طرح هایی برای تقویت مشــارکت بخش 
خصوصی و بهبود تناســب مهارت آموزی با بازار کار و 

شغل ها؛
è تقویت نظام ارزشــیابی شایستگی و مهارت با ارائة 

چارچوب صالحیت های حرفه ای؛
è به روز رسانی امکانات و تجهیزات مهارت آموزی در 
مؤسسه ها، از قبیل به روزرسانی تجهیزات و آزمایشگاه ها 

در 51 پلی تکنیک با هدف تقویت مهارت آموزی عملی 
برای مدرسان؛

è توانمندسازی برنامه ریزی شدة پلی تکنیک ها برای 
اعطــای مدرک در حوزه های تخصصــی خود در مورد 
شایســتگی های اصلی به منظور حفظ رسوم، هویت و 

اصالت.
é چالشها:

è آمــوزش و تربیــت فنی وحرفــه ای در نیجریه با 
چالش های متعددی روبه روست.

è تصویــر و جایگاه آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای 
به عنوان آخرین چارة آموزشــی، با وجود تالش  دولت 

هنوز پابرجاست.
è منابع مالی ضعیف چالشــی بزرگ در برابر توسعة 

منسجم نظام آموزش فنی وحرفه ای محسوب می شود.
è کمبود رویه ها و روش های ارزشــیابی و پایش مؤثر 

آموزش از دیگر مسائل در نیجریه هستند.
è معلمان در نیجریه جایگاه پایین و بی انگیزه ای دارند.

è تغییرات ســریع فناوری، به روزرســانی و تناسب 
برنامه های درســی را در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 

سخت می سازد.
è رویکرد قوی »امتحان محور« نسبت به اجرای برنامة 
درســی مانعی در برابر ایفای نقش توسعه ای آموزش و 

تربیت فنی وحرفه ای نیجریه است.

نتیجهگیری
بررسي و مقایسة آموزش و تربیت مربیان و هنرآموزان 
نظام آموزش فني وحرفه اي كشورهاي منتخب به منظور 
سیاســت گذاري راهبــردي و راهبــري،  و بــاال بردن 
استانداردهاي كّمي و كیفي برنامه هاي درسي، توسعة 
منابع انساني كارامد مورد نیاز بازاركار و همچنین، توسعة 
مالي ویژة نظام آموزش فني وحرفه اي نشــان مي دهد، 
هر چند اغلب كشــورها داراي نظام متفاوت كارا، پویا و 
تا حدودي مشــابه هستند، ولي براي تحقق هدف هاي 
از پیش تعیین شــدة نظام آموزش فني وحرفه اي خود، 
شاخص هایي را مد نظر قرار داده اند كه با مصوبات قانوني 

هدایت و حمایت شده اند و به اجراي آن ها پایبندند.
در تحلیل  نتایج به دست آمده شاخص هایي كه مهم 
و قابل تأمل و در اغلب كشورها مشترك هستند، در دو 

بخش جمع بندي شده اند كه عبارت اند از:
الف(اصالحاتپروژههــاياصليومقابلهبا

چالشها
éتصویب قانون نظام آموزش و تربیت فني وحرفه اي 
با هدف تحقق راهبرد مهارت ملــي و تغییر رویكرد از 
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آموزش مبتني بر برنامة درسي )موضوع محور( به سمت 
آموزش و مهارت آموزي مبتني بر شایستگي هاي فني و 

غیرفني.
é ارائة مهارت هاي مناســب براي توســعة اقتصادي، 
بهبود دسترسي به آموزش فني وحرفه اي و تحقق عدالت 
حداكثر در این زمینه، اشتغال پذیري و تضمین كیفیت 

آموزش فني وحرفه اي و تخصصي.
é تدوین مقررات جدید و بازبیني براي توسعة پایدار 
و شغل هاي سبز، تقویت همكاري محلي و بین المللي، و 

طراحي، اجرا و پاالیش برنامه هاي مهارت سبز.
é ایجاد شبكه هایي كه به ترك تحصیل كنندگان اجازة 
ورود به نظــام آموزش فني وحرفــه اي را بدهد، تأمین 
نظــام آموزش و مهارت آمــوزي و حرفه اي تخصصي و 
پویا، ارائة كمك هزینه هاي تحصیلي و بورس تحصیلي 
بــراي مهارت آموزي و كمك بین المللــي در دوره هاي 

فني وحرفه اي تخصصي.
é تأمین تســهیالت مالي براي كارفرمایان به منظور 
اجراي آموزش مستمر، توســعة آموزش ها با همكاري 
دنیاي كار، پشــتیباني از توســعة شایســتگي ها براي 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط، پیش بیني كّمي 
و كیفي آموزشي بر مبناي تقاضاي بلندمدت نیروي كار، 
پیش بیني كیفي نیازهاي مهارتي، تقویت نظام ارزشیابي 
شایستگي و مهارت در چارچوب استانداردهاي صالحیت 

حرفه اي.
é تقویت آموزش فني وحرفه اي در آموزش عالي با اتخاذ 
سیاست هاي متمركز توسعة مهارت ها در سطح متوسطه 
و پس از متوسطه، با تولید و استفاده از استانداردهاي فني  
و دانشگاهي چالش برانگیز براي مهارت هاي سطح باال، 
به منظور آماده سازي براي تقاضاهاي نوظهور، تسهیل گذر 
از مدرسه به محیط كار ویژة معلوالن، و توسعة مهارت ها 

در زندگي شغلي.
é توسعة منابع مالي با بهره برداري از ظرفیت حداكثر 
ارائه دهنــدگان آمــوزش فني وحرفه اي، همــكاري با 
ســازمان ها،  جذب منابع خارجي و تقویت نهاد متولي 
صالحیــت حرفــه اي، و تقویت نظــام صالحیت هاي 
ملــي و برنامة یادگیري مادام العمر به عنوان یك راهبرد 
اثربخش در بلندمدت و بهبود زیرساخت ها، نمونه اي از 
اقدامات انجام شدة مؤثر هستند كه در آموزش و تربیت 
فني وحرفه اي همة ســطح هاي تحصیلــي و در رقابت 
اقتصادي و شــكوفایي كشورها، نقش كلیدي دارند. در 
نهایت مي توان گفت نظام آموزش و تربیت فني وحرفه اي 
داراي بازده و نتیجه است و به بازگشت سرمایه مي انجامد.

ب(معلمانومربیانآموزشفنيوحرفهاي
é آموزش معلمان )ارائه دهنــدة درس هاي نظري( و 
آموزش مربیــان )ارائه دهندة درس هاي عملي( متفاوت 
است و صالحیت معلمان فني وحرفه اي و مربیان مهارتي 
نیز تفاوت دارد. صالحیت هــاي معلمان فني وحرفه اي 
عبارت اند از: داشــتن مدرك دانشگاهي یا پلي تكنیك؛ 
داشتن سه سال تجربة محیط كار در رشتة تخصصي )در 
برخي موارد(؛ گذراندن دوره هاي تربیتي و فن تدریس و 
روان شناسي؛ داشتن مدارك رسمي در مورد صالحیت 

مربیگري در محیط كار؛ كسب اعتبار یا مجوز معلمي.
é معلمان داراي شایستگي و مهارت ارتباطي، خالقیت، 

مهارت هاي تدریس و صبر و شكیبایي هستند.
é بهبــود آمــوزش معلمــان مبتني بر فنــاوري و 
مهارت آموزي مداوم )هر پنج ســال حداقل یك برنامة 

مهارت آموزي( كه براي مربیان الزامي است.
é آمــوزش معلمــان فني وحرفه اي به عهــدة وزارت 
آموزش وپرورش و آموزش عالي است و مسئول تصویب 
مقررات آموزش مدرسان در آموزش غیررسمي و اشتغال 

آنان با وزارت كار است.
é كمیسیون ملي مهارت آموزي فني وحرفه اي، فرایند 
تأسیس شوراي معلمان فني وحرفه اي را به عنوان نهادي 
مشــورتي، براي ارتقاي كیفیت تدریــس و ارتقاي این 
آموزش ها دنبال مي كند، همچنین، برنامة سیاســتي و 
هماهنگي براي اطمینان از مهارت آموزي فني وحرفه اي 
معلمان به صورت منســجم، مطابق با اســتانداردهاي 
بین المللــي، آموزش در بخــش مهارت آموزي معلمان 
تخصصي و عمومي، و یا مهارت آمــوزي در كارخانه را 

تدوین مي كند.
é معلمان شایسته باید دانش موضوعي، دانش عمومي 
تربیتي، یادگیري تلفیقي نظري و عملي، و اصول یاددهي ـ 
یادگیري موقعیتي را فراگیرند. گستره اي از برنامه هاي 
كارشناسي تدریس در آموزش و تربیت فني وحرفه اي، 
براي افرادي كه مدرك غیرآموزش فني وحرفه اي دارند 
یا داراي صالحیت هاي غیرمرتبط هستند، طراحي شده 
است،  به طوري كه حداقل تا سه سال معلمان به صورت 

پاره وقت آموزش مي بینند.
é براي اجراي برنامه هاي مهارت هاي ســبز و تقویت 
همكاري محلــي و بین المللي در طراحي، اجرا و پایش 
برنامه هاي مهارت هاي سبز در مربیان ظرفیت هاي الزم 

ایجاد شود.
é برخي از معلمان در صورتي مي توانند معاون یا مدیر 
مدرسه شوند كه دوره هاي مهارت آموزي در مدیریت را 

گذرانده باشند.

منابع
1 . h t t p s : / / u n e v o c . u n e s c o . o r g / 

go.php?q=World+TVET+Database

آموزش هاي  مفهومــي  طراحــي   .2
فني وحرفه اي در دوره دوم متوســطه،  
1394، سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي، دفتر تألیف كتاب هاي درسي 

فني وحرفه اي و كاردانش.
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احمدحجفروش
مقاله

براي حرفة هنرآموزی انتخاب شــوند، این امر مستلزم 
آن است که  عالوه بر ایجاد ساز وکارهای مناسب جذب 
بهترین ها برای احراز شغل هنرآموزی، برنامه هاي درسي 
تربیت معلم فني وحرفه اي نیز از نظر ساختار، هدف، محتوا 
و روش هاي عرضه، به گونه اي بازنگری و اصالح شوند که 
با مفاهیم، رویکردها و فناوری های جدید دنیای آموزش 
و کار و الگوی انتخابی در آموزش و تربیت فني وحرفه اي 

رسمی متناسب و سازگار باشند. 
انتظار این است که براي كسب شرایط احراز شغل معلم 
فني وحرفه اي در قرن بیست و یكم، روش هاي جدیدي 
انتخاب شود تا ضمن به روزرساني مداوم صالحیت ها و 
توسعة حرفه اي هنرآموزان، موازنة بهینه اي میان آموزش 

دانشگاهي و آموخته هاي محیط كار برقرار شود.  

کلیاتتحقیق
هدفکلی: تدوین صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان 

مقدمه
آیا آهنگی را خلق کردن و نواختن، شعری را ساختن و 
خواندن، داستانی را نوشتن و روی صحنه آوردن و تصویر 
و پیکری را خلق کردن مهم تر است، یا انسانی را از قوه 
به فعل در آوردن؟ هنری را پدید آوردن مهم تر است، یا 
پدید آورندة هنر را تربیت کردن؟ برای انتخاب اهم و مهم 
مي توان گفت: چون هنرمند اثر هنری را به ثمر مي رساند 
و معلم هنرمنــد را، بنابراین کار اولی مهم و دومی اهم 
)مهم تر( اســت. زیرا هنرمندان بزرگ را استادان بزرگ 

تربیت کرده اند وگرنه هنر به اینجا نمی رسید.  
هدف از تعامل میان هنرآموز و شــاگردانش آن است 
که در هنرجویان تغییری ســازنده و بالنده ایجاد شود. 
امــا كیفیت تعامل میــان آن ها موکول به این اســت 
کــه هنرآموزان هنرســتان های ما از دانــش، نگرش و 
مهارت هــاي الزم و یــا صالحیت هــاي حرفة معلمی 
برخوردار باشند. به عبارت دیگر، با صالحیت ترین افراد 

بررسى صالحيت هاى حرفه اى هنرآموزان هنرستان 
هاى فنى  و حرفه اى تهران

کليات تحقيق و جستارى در مفهوم صالحيت در حرفۀ  معلمى هنرستان

صالحیتهاي

يهنرآموز
ورود

صالحیتهاي

حرفةمعلمي
عمومي

صالحیتهاي

ةهنرآموزي
تخصصيحرف
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هنرستان ها در شش رشتة فنی وحرفه اي و کشاورزی.

هدفهایتفصیلی 
1. تدوین صالحیت هاي حرفه اي مورد انتظار1 معلمان 

آموزش متوسطة فني وحرفه اي بنابر مطالعه اسنادی؛
2. تدوین صالحیت هاي حرفه اي ابرازشدة2 هنرآموزان 

هنرستان های فني وحرفه اي تهران3؛  
3. تدویــن نظرات هنرجویان دربــارة صالحیت هاي 

حرفه اي هنرآموزان هنرستان های فني وحرفه اي تهران؛
4. تدوین تفاوت نظرات هنرآموزان و هنرجویان دربارة 

صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان؛
5. تدوین تفاوت صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان در 

مناطق برخوردار، متوسط و ضعیف؛
6. تدوین تفاوت صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان در 

رشته های شش گانة مورد مطالعه؛
7. تدویــن میــزان توانایی های حرفه اي ابراز شــدة 

هنرجویان از طریق آموخته های هنرستان؛
8. تدوین عوامــل تأثیرگذار در کســب توانایی های 

حرفه اي هنرجویان از نظر هنرجویان؛
9. تدوین الگوی مناســب برای تعیین صالحیت هاي 

حرفه اي هنرآموزان هنرستان های فنی وحرفه ای.

سؤالهايتحقیق
1. صالحیت هاي حرفه اي مورد انتظار معلمان آموزش 
متوسطة فني وحرفه اي برحسب مطالعة اسنادی کدام اند؟

2. صالحیت هــاي حرفــه اي ابراز شــدة هنرآموزان 
هنرستان های فني وحرفه اي تهران کدام اند؟

3. نظرات هنرجویان دربــارة صالحیت هاي حرفه اي 
هنرآموزان هنرستان های فني وحرفه اي تهران چیست؟

4. هنرجویان تــا چه اندازه توانایــی انجام هریک از 
فعالیت های حرفه اي را کسب کرده اند؟

5. کدام عامل بیش از عوامل دیگر در کسب توانایی های 
حرفه اي هنرجویان تأثیر داشته است؟

6. نظــرات هنرجویان و هنرآمــوزان در کدام یک از 
صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان تفاوت معنی دار دارد؟

7. آیا صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان شــاغل در 
مناطق برخوردار، متوســط و ضعیف با یکدیگرتفاوت 

دارند؟
8. آیا صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان شــاغل در 
رشته های شش گانة مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت دارند؟
9. کدام الگــو برای تعییــن صالحیت هاي حرفه اي 
هنرآموزان هنرستان های فني وحرفه اي کشور مناسب 

است؟

جامعةآماریتحقیق
شاملهنرستانهایفنیوحرفهايوکشاورزی
تهراندرششرشتةبرق،ســاختمان،رایانه،
وحســابداریوامورزراعیواموردامیهمراه

هنرآموزانوهنرجویانآنهنرستانها.

حجمنمونةتحقیق
14 هنرستان، 48 کالس، 96 هنرآموز و240 هنرجو.

ابزارگردآوریدادهها
 1. داده های کمی تحقیق با استفاده از دو نوع پرسش نامة زیر 

به دست آمده است:
1-1. پرسش نامه های محقق ساخته ویژة هنرآموز برای 

سنجش میزان صالحیت هاي حرفه اي او.
1-2. پرسش نامه های محقق ساخته ویژة هنرجو برای 

سنجش صالحیت هاي حرفه اي هنرآموز و خودش.
2. داده های کیفی این تحقیق از طریق فیش استاندارد 

ویژة داده هاي مطالعات اسنادي زیر به دست مي آید:
2-1. پیشینة نظري مطالعه

2-2. پیشینة پژوهشی
2-3. پیشینة تاریخی 

تفاوتصالحیتوشایستگی
دربارة »صالحیت« )شایســتگی(4، براساس گزارش 
تحقیــق مولدر، ویجل و کالینز )2006( که ســابقة 
تاریخی آن را از زمان افالطون )حدود 2/5 قرن پیش از 
میالد( و حتی به دوران پیدایش حمورابی )حدود 17/5 
قرن پیش از میالد( نسبت مي دهند و نشانه های این دو 
واژه را در ترجمة فرانسوی آن، ظرفیت ها )صالحیت ها و 
شایستگی ها(ی شاه، یافتند، برحسب آن، شاه مي توانست 
برای تأســیس و برقراری ارتباط صمیمي با كشــوري 
تصمیم بگیرد و این یکی از ظرفیت ها )صالحیت ها(ی 

او بود.  
مفهوم كنوني صالحیت )شایستگی( از  قرن شانزدهم 
در زبان های انگلیســی، فرانســه و هلندي به رسمیت  
«compe-  شناخته شد. استفاده از واژه هاي اروپای غربی

«tency» and 5«competence 6 )صالحیت و شایستگی( 
مي تواند به روز شــدة آن باشد )همان(. البته اکثر منابع 
رســمیت یافتن صالحیت )شایستگی( را به مککله
لند )1960( و مقاله اي که وی برای اولین بار دراین باره 
در مجلة »روان شــناس آمریکایی«7 به چاپ رســاند، 
نســبت مي دهند. او در این مقاله ادعا کرد در استخدام 
افراد در مؤسسات باید شایستگی جایگزین آزمون های 
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جدول 1. فراواني و توزیع سؤال هاي پرسش نامة هنرآموزان در سه گروه بندي اصلي و زیرگروه هاي فرعي
تعداد سؤالعناوین فرعي زیرگروه صالحیت هاي كليگروه بندي اصلي صالحیت هاردیف

صالحیت هاي ورودي هنرآموز1
اطالعات فردي/ مدرك و رشتة تحصیلي/ دوره هاي آموزشي/ میزان تسلط 
در درس ها، شغل ها و دنیاي كار/ آشنایي با ویژگي هاي هنرجو/ جایگاه آف 

ح/ استانداردهاي مهارت
12

صالحیت هاي عمومي حرفة معلمي2

درك و كاربرد دانش روان شناســي، مباني و اصول برنامة درسي/ توجه به 
عناصر یادگیري/ توانایي طراحي، تولید و كاربرد در رسانه ها/ رویكردهاي 
نوین/ كشــف انگیزه ها/ دانش روز/ مهارت هاي محوري/ شایســتگي هاي 
محوري ســند چشــم انداز 1404/ مهارت هاي عملي/ مهارت در فناوري 
 /IT آموزشــي/ صالحیت هاي حین تدریــس/ صالحیت هاي پایــه در

صالحیت ها در حوزة سنجش

23

صالحیت هاي تخصصي حرفة 3
هنرآموزي

صالحیت هــاي حرفه اي تدریس در رشــتة شــغلي/ اخــالق حرفه اي/ 
صالحیت هــاي كلیدي/ صالحیت هاي مدیریتي/ صالحیت هاي مرتبط با 

دنیاي كار
39

براي: مركز تربیت دبیر فني وحرفه اي/ معلمان فني وحرفه اي/ پیشنهادهاي پیشنهادها
22اجرایي

22+74جمع سؤال ها: 74، جمع پیشنهادها: 22، در مجموع 96 مورد

جدول 2. فراواني و توزیع سؤال هاي پرسش نامة هنرجویان در سه گروه بندي اصلي و زیرگروه هاي فرعي
تعداد سؤالعناوین فرعي زیرگروه صالحیت هاي كليگروه بندي اصلي صالحیت هاردیف

صالحیت هاي ورودي هنرآموز1
میزان تســلط بر شــغل ها و حرفه هاي مرتبط با موضــوع درس/ آگاهي 

هنرآموز نسبت به دنیاي كار
2

2
صالحیت هاي عمومي حرفة 

معلمي

توجه به عناصر یادگیري/ رویكردهاي نوین/ كشــف انگیزه ها/ مهارت هاي 
محوري/ شایستگي هاي محوري سند چشم انداز 1404/ مهارت هاي عملي/ 
مهارت در فناوري آموزشــي/ صالحیت هاي حین تدریس/ صالحیت هاي 

پایه در IT/ صالحیت ها در حوزة سنجش

18

3
صالحیت هاي تخصصي حرفة 

هنرآموزي

صالحیت هــاي حرفه اي تدریس در رشــتة شــغلي/ اخــالق حرفه اي/ 
صالحیت هاي كلیدي/ صالحیت هــاي مدیریتي/ صالحیت هاي مرتبط با 

دنیاي كار
19

4
نقش دبیر درس هاي تخصصي و 

كارگاهي در توانایي هنرجو

میزان نقش دبیر درس هاي تخصصي و كارگاهي در توانایي هنرجو/ میزان 
عالقه و پشتكار خود هنرجو/ كارهاي عملي خارج هنرستان/ هیچ كدام در 

ایجاد توانایي هنرجو نقش نداشته اند.
4

فعالیت هاي حرفه اي هنرجویان5
در رشته هاي مختلف متفاوت اســت )میانگین تعداد سؤال هاي محاسبه 

شده در جمع كل 9(
6 تا 12

39 ســؤال مربوط به هنرآموزان، 9 ســؤال )میانگین 6 و 12( مربوط به توانایي حرفه اي خودرو 4 سؤال نقش دبیر، 
جمع كل

52

هوش و استعداد شود. با وجود این، استفاده از صالحیت 
نهادینه شده در توســعة تربیت حرفه اي از پدیده های 
اخیر است كه با نوآوري هاي دیگر مثل »یادگیری خود 
مدیریت كردن، تلفیق نظریه و عمل، اعتباریابي قبل از 
یادگیری نظریه های جدید، یادگیری معنی دار )معتبر(، 
ساختن گرایی اجتماعی و ساخت دانش« درهم آمیخته 
است. مفهوم صالحیت )شایســتگی( داراي هدف هاي 
معنی دار و محتوای یادگیری است که سبب رشد فردی 

فراگیرندگان مي شــود. نه تنها موقعیــت آن ها را درون 
حوزه های دانشی، شناختی، عاطفی و مهارتی به بهترین 
وجه تثبیت مي كند، مي تواند آن ها را براي عملکرد مؤثر 

در جامعه آماده كند. 
نکتة مهم این اســت که هرچند موضوع مقاله، کتاب 
و یا گزارش پژوهشــی اکثر قریب به اتفاق نویسندگان 
و پژوهشــگران یکــی از مفاهیــم »صالحیــت« و یا 
»شایستگی« است، ولی همة آن ها تعاریف هاي تقریبًا با 

جستاریدرمفهومصالحیتدرحرفةمعلمیهنرستان
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مفاهیم یکسان و مشابه براي این دو واژه ارائه کرده اند و 
این دو را به جای یکدیگر به کار برده اند. بنابراین مي توان 
گفت اکثر تعریف هایي که برای صالحیت ارائه شده اند، 
همان تعریف هایي هســتند که برای شایســتگی ارائه 

شده اند.  
هرچند سه منبع زیر را مي توان نام برد که ظاهراً میان 
این دو مفهوم تفاوت قائل شده اند، ولی شاید دو مورد از 
این سه تعریف بتوانند تا حدودی قادر به تفکیک مرزی 

میان آن ها باشند: 
1.هیالریترم )2009( به نقــل از اروت )1998( 
competen- )به آشفتگی ادبیات مربوط به »صالحیت« 

cy( و »شایســتگی« )competence( اشاره کرده است. 
او به این نتیجه رسیده اســت که در ادبیات آمریکایی 
»صالحیت« به یک قابلیت خاص اشاره دارد، در حالی 
که »شایستگی« معنای کلی تری دارد. همچنین بنا به 
نظر وی بعضی از نویســندگان استرالیایی صالحیت ها 
را ویژگی ها و قابلیت های خــاص، مانند دانش، مهارت 
و نگــرش  تعریف می کنند که متضمن »شایســتگی« 
یا بعضی از جنبه های عملکــرد حرفه ای موفقیت آمیز 

.]Gonzi etal, 1993: 5-6[ هستند
2. براساس تحقیق سیماسانجی )2007( نویسندة 
هندی کتــاب »راهنمــای طرح ریــزی صالحیت«8، 
در بیــان دلیــل تفــاوت شایســتگی و صالحیــت 
معتقد اســت: »شایســتگی« به طیفــی از مهارت ها 
 اشــاره دارد که به طــور رضایت بخش انجام شــده  اند. 
در حالی که »صالحیت« به رفتار تأیید شده در عملکرد 

فرد )واجد صالحیت( اشاره دارد. 
 3. ســند شمارة 12 »دفتر برنامه ریزی و تألیف كتب 
آموزش های فني وحرفه اي و کاردانش« نیز سعی کرده 
است تفاوت مفهوم صالحیت و شایستگی را در تعریف 

آن ها به شرح زیر نشان دهد:
 صالحیت ها مشخص مي کنند که چه چیزی برای 

آموختن مهارت ها سودمندتر و کاربردی تر است. 
 شایستگی ها توصیف توانایی افراد در انجام صحیح 
کارها و با حس مسئولیت پذیری در شرایط واگذاری کار 
و نیز ارتقای توانایی ها در شرایط جدید دنیای کار برای 

اثبات صالحیت هاي فردی هستند. 
درانبوه تعریف هاي ارائه شــده از سوی بیش از 30 اثر 
بررسی شده، مي توان با استفاده از تعریف سانجی، مرزی 
میان صالحیت و شایستگی قائل شد. خالصة تعریف هاي 
ارائه شده در اکثر قریب به اتفاق منابع دربارة صالحیت 

)شایستگی( به شرح زیر است:
 توانایــی انجام وظیفه ها و نقش هــای مورد نیاز در 

استانداردهای مورد انتظار؛
 دانش، توانایی ها و کیفیت ها در عمل؛

 قابلیت فرد برای رسیدن به دستاوردهای خاص؛
 توانایی كاربرد دانش در عمل؛

 مجموعة دانش، مهارت و نگرش براي انجام وظیفه 
یا كاركرد؛

 حداقــل توانمندی های آموزشــی و حرفه اي که از 
فراگیراندگان آموزش استاندارد انتظار مي رود؛

 مجموعه اي از دانش، مهارت ها، ویژگي هاي اساسي 
و انگیزه هاي افراد كه با عملكرد باال در شغل مرتبط اند؛

 توانایی پاسخ به درخواســت های پیچیده یا انجام 
وظیفه و فعالیت هــای موفقیت آمیز مرکب از دانش ها، 
ارزش هــا، اخــالق، نگرش هــا، هیجان هــا، رفتارها و 
مهارت های شــناختی و عملــی در عمل فرد در زمینة 

خاص؛
 آمادگی کافی بر اي وارد شدن به یک حرفة خاص و 

داشتن گواهی نامه در آن حرفه؛
 کیفیتی مبتنی بر توان آموزش و تجربة الزم برای 

پذیرش وظیفه اي خاص؛
 خصوصیاتی از فرد که به عملکرد برتر در یك شغل 

مربوط مي شوند؛
 مجموعــة توانایي ها و ظرفیت هاي فرد که ســبب 
عملکرد مطلوب او و موفقیت سازمان متبوعش مي شود؛

 بــه رفتارهاي هدفمندي که مبتنــي بر دانش ها، 
مهارت ها، ویژگی ها، انگیــزش، خودپنداره و نقش های 

اجتماعی هستند؛
 شواهدي دال بر اینکه فرد ویژگي هایي براي عملکرد 

برتر و یا اثربخش دارد؛
 قابلیت ها، معیارها و شاخص هایي که افراد مستعد 
براســاس آن ها و در مقایسه با آن ها ارزیابي مي شوند و 
نیازهاي سازمان به افراد مستعد در سطوح متفاوت نیز با 

توجه به آن ها تعیین و شناسایي مي شوند؛
 عواملي كه در آموزش محیطي را ایجاد مي كنند كه 
توانمندسازي، پاسخ گویي و ارزشیابي را رشد مي دهد و 
اكتساب آن مي تواند از طریق استعداد، تجربه و یا آموزش 

عملكرد باشد؛
 مجموعــه اي از دانش، مهارت، نگــرش، ارزش و یا 

ویژگي هاي انسان.
منظور از صالحیت ها مجموعه اي ترکیبی از صفات و 
توانمندی هــای فردی و جمعی ناظر بر همة جنبه های 
هویت )عقالنــی، عاطفی، ارادی و عملــی( و نیز تمام 
مؤلفه های جامعة سالم براساس نظام معیار اسالمی است.  
»صالحیت هاي حرفــه اي فرد، مجموعة ترکیب یافته 
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از دانــش، ارزش، نگرش، ویژگی ها، توانایی ها، قابلیت ها 
و مهارت های فرد هســتند کــه در عمل به وظیفه ها و 
فعالیت های روزآمد یک حرفة معین، در حد رضایت بخش 
به منصة ظهور و بروز رسیده  و توسط مرجع صالحیت دار 
تأیید شــده اند و بر این اســاس گواهی نامة صالحیت 
حرفه اي در حرفة معین برای مدت معین برای فرد صادر 

شده است.«  
در تبییــن تفاوت میــان دو مفهــوم »صالحیت« و 
»شایستگی«، مي توان معنی و مفهوم این دو را به گونة 
آشــکاری از یکدیگر تفکیک کرد. بنابراین، با پیشنهاد 
تعریف اختصاری زیر که نه جامع اســت و نه مانع، ولی 
مشخص کنندة ماهیت این دو مفهوم است، مقدمة شرح 

و بسط آن ها را فراهم مي آوریم: 
»شایســتگی« ویژگی هاِی بالفعــِل رضایت بخش و 
»صالحیت« ویژگی هــاِی بالفعِل تأیید شــدة افراد را 
توصیف مي کند.9 به عبارت دیگر، فرِد واجِد شایستگی 
هنــوز گواهی نامة صالحیت دریافت نکرده اســت، در 
حالی که فــرد داراي صالحیــت گواهی نامة صالحیت 
حرفه اي دارد. بنابراین، شایستگی حرفه اي مقدمة کسب 
صالحیت حرفه اي است و کسی که صالحیت حرفه اي را 
کسب کرده، به مصداق چو صد آید نود هم پیش ماست، 
واجد شایســتگی حرفه اي نیز هست. برای بهتر روشن 
شــدن موضوع، از مصداق حرفــة معلمی )هنرآموزی( 

استفاده مي کنیم:
معلمی که از سالمت جسمانی و روانی برخوردار است، 
دانش رشــتة تدریس را دارد )دارای مدرک لیســانس 
دبیری مکانیک اســت(10، نگرش و مهــارت الزم برای 
تدریس به هنرجویان رشــتة مکانیک هنرستان را در 
دوره های آموزشی کسب کرده است )دارای گواهی نامة 
گذراندن دورة آموزشــی و تمرین دبیری اســت(  و در 
هنرستان مشغول تدریس شده است. چنین معلمی11  
شایســتگی حرفه اي الزم بــرای اســتخدام به عنوان 
هنرآموز آزمایشی هنرســتان را دارد، ولی برای کسب 
صالحیت هاي حرفه اي و استخدام رسمی باید به مدت 
دوســال عمل تدریس را انجام دهد و پس از بررسی و 
ارزشیابی همه جانبة بازرســان آموزشی و فنی، و تأیید 
صالحیت هاي حرفه اي وی )که به صدور حکم استخدام 
رسمی او منجر مي شود و این حکم به منزلة گواهی نامة 
صالحیت حرفه اي اوست(، مي توان گفت که او هنرآموز 
واجد صالحیت حرفه اي است و به عبارت بهتر، او واجد 

»صالحیت حرفة هنرآموزی« است. 
با این حال، با توجه به تغییر و تحوالت و پیشرفت هایی 
که در علوم، فناوری و محیط زیست، به ویژه محیط های 

آموزشی، پژوهشی و کسب وکار انسان هرسال، هر ماه و 
هر روز رخ مي دهد، تأیید صالحیت حرفه اي هنرآموز یاد 
شده با دو سال سابقة خدمت آموزشی، مادام العمر نیست. 
او باید با مطالعه و تحقیق و حضور فعال در مؤسسه هاي 
آموزشی، پژوهشی و فنی، صالحیت هاي حرفه اي خود 
را هــم گام با تغییر و تحوالت در دنیای آموزش و دنیای 
کســب و کار  به هنگام کند و در جهت ارتقای کیفی و 
کمی آن بكوشد. این هنرآموز باید حداقل هر دوسال یک 
بار آمادگی ارزیابی و تأیید صالحیت هاي حرفه اي نو شدة 
خود توسط بازرسان متخصص در آموزش و حرفه هاي 

مرتبط را داشته باشد. 

تجزیهوتحلیلدادههایگروهبندی
صالحیتهايحرفةمعلمی

یکی از انــواع طبقه بندی صالحیت هــا، طبقه بندی 
دوگانــة صالحیت هــاي عمومی و تخصصی اســت. 
صالحیت هــاي عمومی که از ویژگی های حرفة معلمی 
محسوب مي شوند، شامل همة معلمان در همة دوره های 
تحصیلی اســت. اما مقصود از صالحیت هاي تخصصی، 
ویژگی های اختصاصی معلمان هر دورة تحصیلی است. 
صالحیت هاي عمومــی، دانــش و مهارت های علمی 
و مهارت هــای حرفــة معلمی، شــامل صالحیت هاي 
مورد نیاز در تدریس اثرگــذار، مهارت های پایه، عملی 
و منحصربه فــرد، صالحیت هاي قبل، حیــن و پس از 
تدریس، و ... را در برمي گیرد. مصداق هاي آن هم دانش 
تعلیم وتربیت، روان شناسی، مبانی و اصول برنامة درسی، 
عناصر یادگیری، طراحی، تولید و کاربرد رسانه ها و مواد 

آموزشی، ارزشیابی و ... است. 
 صالحیت هــاي تخصصی از طراحــی و برنامه ریزی 
آموزشی ویژه در دورة تحصیلی و رشتة تخصصی مربوط 
تا ایجاد فضای یادگیری خاص هر دوره و رشته، شرکت 
در توســعة حرفه اي، آگاهی از دانش، استفاده از فنون و 
فناوري، و معیارهای ارزشیابی هر درس را در بر مي گیرد. 
مصداق هاي آن برای هنرآموز، تســلط بر رشتة مربوط، 
تسلط بر درس ها و مهارت های فنی وحرفه ها و شغل ها و 

دنیای کار مرتبط با موضوع تدریس، و ... است.  
در این بخش الزم اســت خالصة نظرات نویسندگان 
و پژوهشــگران را در مقاله ها، کتاب هــا و گزارش های 
تحقیقاتــی مرتبط با صالحیت هــاي حرفه اي معلمان 
کــه در انواع گروه بندی های جزئی )خرد( ارائه کرده اند، 
معرفــی كنیم و آن ها را مورد تجزیه و تحلیل محتوایی 

قرار دهیم.
گروهبندیاولیةصالحیتهايحرفة
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معلمی
بررسی بیش از 100 منبع که موضوع تحقیق، کتاب 
و یا مقالة خــود را به صالحیت ها، شایســتگی ها و یا 
مهارت های حرفه اي معلمان اختصاص داده بودند، نشان 
داد: این صالحیت ها و ... از تنوع گروه بندی جزئی )خرد( 
نیــز برخوردارند. برخی آن ها را در دو یا چند گروه خرد 
قرار داده اند. )مثاًل احمدی عالوه بر اینکه صالحیت ها را 
در ســه گروه دانش، نگرش و مهارت طبقه بندی کرده، 
هرگروه را که دارای هفت ویژگی اســت، به مهارت ها و 
توانایی هایی تقسیم کرده که از نظر کمی، تعداد مهارت ها 
به 28 وتعداد توانایی های معرفی شده به 24 مورد رسیده 
اســت. در حالی که دانشپژوه، بروجیا و استاورس، 
لیگالت و ... تنها یک گروه مهارت ها را انتخاب کرده اند. 
برخی ســطح، حیطه )قلمرو( یا الگو را برای گروه بندی 
خود انتخاب کرده اند؛ مثل سلســبیلی، اسناد تحول 
آموزش وپرورش، وهاب و کریستینی. برخی دیگر، مثل 
دانشــگاه های ویرجینیا و ایلی نویز، دو نوع گروه بندی 
توصیــف كرده اند: صالحیت ها و ذیل آن ها نشــانگرها 
)ویرجینیا( و اســتانداردها و ذیل آن ها نشانگرها )ایلی 
نویز(. بنابراین، برای آنکــه این گروه بندی ها را بتوان از 
یکدیگر تفکیک کرد و واحدهایی برای تجزیه و تحلیل 
داده های کیفی فراهــم آورد، انواع گروه بندی ها در پنج 

گروه اولیه به شرح زیرتقسیم شدند: 
1. گروه بندی براساس سطح/ حیطه )قلمرو( / الگو؛

2. گروه بندی براساس نوع صالحیت؛   
3. گروه بندی براساس مهارت؛  

4. گروه بندی براساس توانایی / نشانگر؛
5. گروه بندی براساس ویژگی.

خالصــة اطالعــات حاصــل از بررســی گروه بندی 
صالحیت هــای حرفه اي معلمان که توســط 20 منبع 
حقیقی و حقوقی ارائه شده و در جدول 3 منعکس شده 
است، نشان مي دهد، اکثر منابع، صالحیت هاي حرفه اي 
معلمان را در قالب مهارت ها، به ویژه مهارت های تدریس، 
ارائه کرده اند. البته اگر مهارت های ارائه شــده توســط 
نویسندگان و پژوهشگرانی را که تنها به ارائة مهارت ها 
اکتفا کرده اند، گروه بندی کنیم، مي توان آن ها را به چند 
نوع صالحیت مثل دانشی، نگرشی و مهارتی یا عمومی، 
تخصصی و یا ...  طبقه بنــدی كرد. همین طور این نوع 
گروه بنــدی را مي توان برای توانایی هایی که گروه بندی 

نشده اند، انجام داد. 
از آنجا که هدف دســتیابی به صالحیت هاي حرفه اي 
هنرآمــوزان هنرســتان ها بوده اســت و اکثــر منابع،  
صالحیت هاي عمومی را که برای همة معلمان مصداق 

دارنــد، معرفی کرده اند )هر چنــد اکثر منابع خارجی 
مذکــور در جدول 3 و خــارج از آن، به صالحیت هاي 
تخصصی معلمان فني وحرفه اي نیز اشاره کرده اند(، لذا 
ما در این بخش از بررسی تحلیلی سعی کرده ایم، ابتدا 
توافق منابع در انتخاب صالحیت هاي حرفه اي عمومی 
معلمان را بررســی و برای تهیة ابزار گردآوری داده ها، 
صالحیت هاي مورد نظر را کشف كنیم. اعتباربخشی به 
آن ها نیز توســط کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درســی فني وحرفه اي و اعضای گروه پژوهشــی 
آموزش فني وحرفه اي پژوهشگاه آموزش وپرورش صورت 

گرفته است. 
اکنــون بــه منابعــی مي پردازیم کــه صالحیت ها،  
مهارت هــا و توانایی های معلمان را در قالب یک یا چند 

گروه بندی هاي پنج گانه قرار داده اند.
عددهاي ســطر آخر جــدول 3 فراوانــی هریک از 
گروه بندی های پنج گانه را نشــان مي دهد که به ترتیب 

بیشترین فراوانی ها عبارت اند از:
1. توانایی ها/ نشانگرها )287(؛

2. مهارت ها )257(؛
3. ویژگی ها )42(؛

4. صالحیت )شایستگی( ها / استانداردها )29(؛
5. سطح/ حیطه )قلمرو(/ الگو)8(. 

بررسی گزارش های پژوهشی مرتبط و آثار نویسندگان 
در موضوع صالحیت هاي حرفة معلمی نیز نشان مي دهد: 
اگر انــواع تعریف ها در »صالحیت )شایســتگی( های 
حرفه اي معلمــان« را گروه بندی کنیم، درمي یابیم كه 
فراوانی دو صفت در میــان تعریف هاي گوناگون بیش 
از صفت هاي دیگر تکرار شــده است. چکیدة تعریف و 

گروه بندی آن به شرح جدول 3 نمایان است. 
در جدول 3، همان گونه کــه در ردیف جمع فراوانی 
گروه بندی تعریف هاي صالحیــت حرفة معلمی آمده، 
»توانایــی« و »مهارت« بیش از هــر صفت دیگري در 
تعریف هاي گوناگون آمده اند. بنابر آنچه توضیح داده شد، 
مي تــوان در مرحلة اول تعریف هاي کلی زیر را )فراتر از 
حرفة معلمی( از بررسی متون اسنادی به شرح زیر نتیجه 

گرفت:
ازمقایســةوضعیــتمعلمانو چکیدهاي

توانايي و مهارت بيش از هر صفت 
ديگر در گروه بندي صالحيت هاي 

حرفه اي معلمي مورد استفاده قرار 
گرفته است.
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مربیــانفنیوحرفهايدركشــورهایآلمان،
فرانسه،اسپانیاوانگلستان13،اعضای»سازمان

)OECD(»همکاریهایاقتصادیوتوسعه
هر چند انتخاب چکیدة گزینشی از میان دو گزارش 
جمعًا 160 صفحه اي دشــوار مي نمود، با این حال این 
چکیــده از موقعیت معلمان و مربیان در چهار کشــور 
اروپایی آماده شد. این گزارش ها، از ویژگی های نظام های 
آموزش فني وحرفه اي، سن ورود نوجوانان و در مواردي 
ســهم آن از کل دورة متوسطه در این چهار کشور آغاز 
مي شــود و تفاوت میان انواع معلمان و مربیان، تفاوت 
میان كاركردهاي آموزشي، تفاوت میان قوانین آموزشي، 
تفاوت میان روندهاي رایج در آموزش معلمان و مربیان و 
شباهت میان برخی نظام هاي آموزشي« را در برمی گیرد.

در بخش تفاوت قانون در کشورهای چهارگانه مي توان 
گفت: در کشور آلمان، آموزش حرفه اي باالترین سطح 
رسمیت را دارد. در انگلستان دانشكده ها عهده دار آموزش 
حرفه اي جوانان 16 سال به باال هستند. در كشور اسپانیا 
عمومــًا آمــوزش فني وحرفه اي در مدرســه ها صورت 
مي گیرد )حتی برای مربیان(. در فرانسه سطح باالتر از 
قانون )با توجه به خودآموزی( ویژگي ها، وظایف و حقوق 

افرادي است كه مسئول آموزش و تربیت هستند.
از طــرف دیگر، روندهاي رایــج در آموزش معلمان و 
مربیان حاکی از رشد استقبال جوانان از آموزش حرفه اي 
است. در اکثر کشــورها این روند ها عبارت اند از: ارتقاي 
ســطح، تغییرپذیری، افزودن بعد اجتماعي، دسترسی 
بهتر، اهمیت بیشــتر، ایجاد فرصــت و افزایش رویکرد 
خالقیت در آموزش حرفه ای که احتمااًل همة این روند ها 
در همة کشــورها و دریک سطح جریان ندارد. شباهت 
میان برخی نظام هاي آموزشي در تربیت معلمان و مربیان 
را مي توان در مهارت هاي متنوع و انعطاف پذیر، تمایل به 
گسترش كیفیت و درخواست رو به تزاید جوانان مشاهده 
كرد كه برای آموزش كادر تدریس و مربیان یك موقعیت 

راهبردي )استراتژیك( به وجود مي آورد.
در انگلســتان نظام »صالحیت هــای حرفه اي ملی« 
)NVQ( بــه وجود آمده اســت. در اســپانیا ابتکارات 
گســترده اي در آموزش معلمان و مربیان وجود دارد و 
ارتباط و همکاری نزدیکي بین  معلمان و شرکت ها برقرار 
است. اکنون دانش آموزان آموزش حرفه اي را با دو سال 
مطالعة پیش از آن شروع مي کنند. روش شناسی جدید 
مبتنی بر صالحیت و داراي رویکردی پودمانی اســت. 
در فرانسه، فشــارها از سوی اقتصاد و بازار کار به بحث 
ملی دربارة نقش کلی نظام آموزشــی منجر شده است. 
آموزش حرفه اي مقدماتی و آموزش حرفه اي مستمر به 

یکدیگر نزدیک شده اند، درآلمان، همچنان نظام دوگانه 
به جوانان بهترین شــانس دسترسی به یک صالحیت 

حرفه اي را می دهد.
معلمان مدرسه هاي فني وحرفه اي در آلمان دو گروه 
هستند. یک گروه درس هاي نظری فني وحرفه اي را به 
عهده دارند و گروه دوم درس هاي عملی را شــرط احراز 
مسئولیت تدریس درس هاي نظری، گذراندن دوره هاي 
مطالعاتــي و به دنبال آن، قبولي در آزمون مســئولیت 
تدریس ســال آخر و دورة آموزشي دو سالة تربیت معلم 
است. پذیرش براي مکاني در دانشگاه یا کالج مبتني بر 
قبولي در آزمون عمومي ورود به دانشگاه و تجربة عملي 

چندین ماهه یا گواهي تربیت حرفه اي است.
معلمان آموزش عملي باید دانش فني عالي داشته و 
از آمادگي خوبي در تربیت حرفه اي برخوردار باشــند. 
همچنین باید دانش و مهارت هاي عملي، روش تدریس 
و روان شناسي نیز داشته باشند. همچنین باید بتوانند با 
استفاده از شیوه هاي تدریس متناسب با سطح پیشرفت 

کارآموزان، مسائل اقتصادي و فني را تشریح كنند. 
گزارش کامل این تحقیق و فهرست منابع آن را مي توان 

در کتابخانة سازمان پژوهش به دست آورد.

پينوشتها
1. Expected
2. Observed

3. ابراز شده نسبت به صالحیت های حرفه ای است  که از هدف ردیف 
1به دست می آید.  

4. چون صالحیت و شایستگی در اکثریت قریب به اتفاق آثار نویسندگان 
و پژوهشگران یکسان و یا مشابه و به جای یکدیگر به کار رفته است )به 
جز یک منبع که میان آن ها مرز و تفاوت قائل شــده اســت و ما آن را 

معرفی کرده ایم( در اینجا نیز تعاریف را برای هردو و یکجا آورده ایم.   
5. Competence = شایستگی
6. Competency = Qualification = صالحیت
7. American Psychologist
8. Gonzi et al  
9. The Handbook of Competency mapping

10. ایــن تعریــف درواقع از مقایســة مفهومــی دو واژة انگلیســی 
Competency و Qualification و تعریف سیما سانجی )2007( 

استنباط شده است. 
11. این مدرک نشــانة دانش مورد نیاز برای تدریس او در هنرستان در 

رشتة مکانیک است.  
12.که  شرایط عمومی برای استخدام کارکنان دولت را قبل از ورود به 

مرکز تربیت دبیر فنی کسب کرده است.  
13. Cordova, Pedro et al (1996) & CEDEFOP (2007)

منبع
حج فــروش، احمد )1390(، بررســي صالحیت حرفــه اي هنرآموزان 
هنرســتان هاي فني وحرفه اي تهران، ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي.
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جدول 3. انواع گروه بندي صالحیت هاي حرفه اي معلمان از دیدگاه پژوهشگران و نویسندگان

منبع حقیقي )پژوهشگر، 
نویسنده( یا منبع حقوقي و 

سند

گروه بندي برحسب

عنوان صالحیت ها و خالصة نمونه اي از مهارت ها، 
توانایي ها یا ویژگي ها

گو
ا ال

ه ی
یط

 ح
ح/

سط

رد
ندا

ستا
ت/ ا

حی
صال

رت
مها

یي
وانا

ت

گي
ویژ

تسلط دانشي، تسلط در روش هاي تربیتي، آگاهي عمیق 198. یونسكو
نسبت به فناوري، مشاركت جویي

مهارت هاي تدریس و 13 توانایي مثل: استفاده از رسانة 21213. قدیمي و بروج
مدرن، فرصت به دانش آموز

صالحیت ها: ورودي، شناختي، عملكردي و اخالقي و 3430. دفتر برنامه ریزي
مهارت ها: سالمت، درس هاي علوم و تربیتي و ...

درك، ارتباط، ایجاد انگیزه، خالقیت و نوآوري، مشاركت 426. دانش پژوه
فعال، ارزیابي مستمر و ...

غیرمتمركز و روش تدریس فعال و نمونة ویژگي: سالمت 526. سلسبیلي
رواني، اعتقاد به ارزش هاي انساني

شناختي و مهارتي )13 صالحیت(، نگرشي و رفتاري )11 6338. موالیي نژاد و ذكاوتي
صالح(، مدیریتي )14 صالحیت(

صالحیت ها: دانش، نگرش و مهارت، 7 ویژگي )كاربردي، 7328247 و 8. احمدي، غالمعلي
قابل سنجش، حیاتي، عمومیت ...(

زمان یادگیري، روشن سازي ساختار، ایجاد جو مؤثر، قواعد 1/81324. دانشگاه ویرجینیا
پایدار، معناداري، طراحي

دانش محتوا، رشد و یادگیري، تفاوت هاي فردي، طراحي 2/811156. دانشگاه ایلي نویز
تدریس، رهبري گروهي و ...

4 جنبة شامل عقالني، عاطفي، ارادي و عملي و 2 نوع 9422. سند تحول راهبردي
صالحیت پایه و ویژه و 2 توانایي فردي و اجتماعي

سطح ملي و جهاني و 3 نوع صالحیت عمومي، تخصصي و 10234. سند تحول بنیادي
حرفه اي، توانایي دیني، اخالقي و ...

مهارت هاي پایه، رشد فردي، آسان سازي، وساطت، 1117. بروجیا واستاورس
وفاداري به مقررات، درك نظریه ها و ...

آشنایي با فناوري و استاندارد كیفیت، تدریس نوین، 126. لیگالت
شركت در دورة ضمن خدمت و ...

ویژگي ها: خطرپذیري، قدرت تغییر، پرسشگري و 1369. دانیل و هالتین
مهارت ها: فردي، ارتباطي، تدریس و ...

درك و كاربرد مفاهیم، انواع راهبردها، انگیزة فردي و 1410. كاسلین و پاركس
گروهي فراگیرندگان، متخصص متفكر و ...

15. كاسلین و پاركس
55

پنج استاندارد: وقف براي دانش آموزان، فكر و برنامه ریزي، 
چگونگي تدریس، نظارت بر یادگیري، عضو جامعه 

یادگیرنده
تشریح موقعیت دانش آموزان، گفت وگو با آنان، بررسي 16709. ویلیامز، كیم

تكالیف روزانة آن ها و ...
تحلیل فلسفي و منطقي داشتن انرژي زندگي، عشق به 173. دیتریش و همكار

آموختن، فراتر رفتن از انگیزه
آگاهي )پایه(، دانش )فني(، مهارت )ماهر و قادر به هدایت 184. وهاب )نقل اسماعیلي(

دیگران( و تسلط )خبرگي(
پایه، فردي، اجتماعي، تفكر، ارتباط با دیگران و ارتباط با 196. وهاب )نقل جاریاني(

دنیاي كسب وكار
فردي )12(، اجتماعي )9(، روشمند )10( و فني )10(20441. كریستیني )نقل جاریاني(

83425828742جمع
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عباسبیات
محسنبهرامی

مقاله

به معلم تصمیم ساز در فرایند برنامة درسی؛
éاز ارتقای خودبه خودی ســطح حرفه ای مربیان 
به ارزیابی عملکرد و صدور درجة مربیگری بر اســاس 

میزان کارامدی و اثربخشی؛
éاز فرهنگ سازمانی بسته )محصور بودن مربیان 
در فضای مدرسه(، به مشارکت جویی علمی و انتقال 
تجربیات در ســطوح متفــاوت )مدرســه، محلی و 

بین المللی(؛
éاز نگاه به معلــم به عنوان کارمند اداری، به معلم 

به عنوان شخصیت علمی و تربیتی.
بخش دوم این چرخش ها که وضع مطلوب را نشان 
می دهد، یــادآوری می کند که برای تحول بنیادین و 
گــذر از وضع موجود، بایــد در کنار و به موازات بقیة 
اجزای نظام آموزشی، نوع نگاه به معلم به طور جدی و 
عملیاتی تغییر کند. برای درک صحیح تر نوع تحولی 
که بایــد در تربیت و آموزش هنرآموزان اتفاق بیفتد، 
الزم است یک بار دیگر ویژگی های برنامة درسی قبلی 
و جدید شاخة فنی و حرفه ای را بررسی و مقایسه کنیم.

نظامآموزشیفنیوحرفهایدوساله
در نظام آموزشــی قبلی مشــهور بود، در شــاخة 
فنی وحرفه ای می توان در کنار آموزش فنی  و تخصصی، 
مطالب تئوری را بیشــتر فراگرفت و در دانشگاه ادامة 
تحصیل داد. همچنین بر همین اساس نیز دو پست 
شغلی تعریف می شد: یکی استادکار و دیگری هنرآموز. 
گرچه برخی معتقد بودند و این گونه جاافتاده بود که 
هنرآموز مطالب تئوری را تدریس می کند و البته در 
این راه نیز ماهر بود و استادکار بیشتر مطالب عملی 
را آموزش می دهد، اما با نیم نگاهی به شــرح وظایف 
سازمانی هنرآموز نمی توان این استنباط را قبول کرد. 
برای مثال، برخی بندهای شرح وظایف پست سازمانی 

هنرآموز )نسخه قبل( چنین بودند:
éاهتمام در به وجود آوردن محیطي كاماًل آموزنده 
و پرورش دهنــده در كالس و كارگاه ارائة درس های 
نظري تخصصی،كارگاهي، آزمایشــگاهي و عملیات 

میداني؛
éحضــور به موقع در كالس درس هــاي نظري و 
كارگاهي و سعي وافر در هدر نرفتن وقت دانش آموزان 

هنرآموزان،  حرفــه ای  صالحیــت  کلیدواژهها: 
شایستگی، ارزشیابی، آموزش های فنی وحرفه ای

اشاره
اجــرای زیرنظــام برنامة درســی در کنــار دیگر 
زیرنظام های ســند تحول بنیادین )نیروی انســانی، 
مدیریت و راهبــری تربیتی، پژوهش و ارزشــیابی، 
تجهیــزات، فضــا و منابع مالــی( عالوه بــر اتخاذ 
سیاســت های کارامــد و اثربخش، نیازمنــد فراهم 
آوردن شرایط، امکانات و زیرساخت هایی است. یکی 
از مهم تریــن این لوازم صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
است. در این مقاله قصد داریم پیرامون آسیب  شناسی 
نظام آموزش و تربیت هنرآموزان در وضعیت کنونی 
صحبت کنیم و در نهایت پیشــنهادهایی برای رفع 

نقص های آن ارائه دهیم.

مقدمه
همیشه اســناد باالدستی به عنوان راهنما و چراغی 
روشــن می توانند وضــع مطلوب را به خوبی نشــان 
دهند. شــاید سالیانی دور اگر از دست اندرکاران نظام 
آموزشی می خواستیم که مدینة فاضلة مورد نظرشان 
را ترســیم کنند، با پاســخ های متفاوت و گاه متضاد 
روبه رو می شــدیم. اما نظام رســمی آموزشی کشور، 
حداقل در سطوح باالیی و میانی مدیران، سند تحول 
بنیادیــن آموزش و پرورش را به عنوان قانون اساســی 
درون سازمانی پذیرفته و موظف به اجرایی کردن آن 
اســت. در مبانی نظری سند تحول بنیادین اشاره ای 
به چرخش های تحول آفرین شــده است. شاید بتوان 
به نوعی شاه بیت همة اسناد تحولی را این چرخش ها 
دانست. چرخش ها سلسله تغییرات منظمی هستند 
که باید وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنند. 
چرخش های مرتبط با منابع انســانی و تربیت معلم 

عبارت اند از:
é از معلــم به عنوان انتقال دهنــدة دانش، به معلم 
به عنــوان مربی و اســوة تربیتی و ســازمان دهندة 
فرصت های تربیتی متنوع برای احیا و ارتقای مراتب 

حیات طیبة متربیان؛
éاز معلم به عنوان مجری تصمیمات برنامة درسی، 

صالحیت   حرفه ای هنرآموزان، 
حلقة مفقودۀ دیگر در آموزش های فنی وحرفه ای
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و اشــتغال به تدریس موظف طبــق برنامة هفتگي 
براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش ضمن 

رعایت كامل اصول حفاظتي و ایمني؛
éارائــة هریك از درس های تخصصي رشــته و یا 
تمامي آن ها حســب برنامه ریزي مدیر هنرســتان و 
تصحیح اوراق و ارائة نمره های ارزشیابي در موعد مقرر؛

گرچه شــرح وظایف سازمانی کمی تغییر کرده، اما 
کلیات این امور حفظ شــده است. اما با نگاه به پست 
سازمانی استادکار، کارهای تعمیر و نگهداری، حفاظت 
و ایمنــی، و یا کمک هنرآموز به عهــدة وی محول 
می شــد. برخی بندهای شرح وظایف پست سازمانی 

استادکار به شرح زیر بودند:
éتعمیــر، حفظ و نگهداري وســایل، ابــزار كار، 
ماشین آالت و ســایر ادوات مربوط به انجام كارهاي 
عملــي موجود در كارگاه مطابق برنامه هاي در ســي 

رشته؛
éحضــور به موقع در كارگاه و همكاري با هنرآموز 
رشتة مربوطه در فراهم سازي زمینة آموزش هاي عملي 

در كارگاه به هنرجویان؛
éآموزش و نظارت بر رعایت اصول ایمني، نگهداري 
و نحوة استفاده از وسایل و ابزار كارگاه به طریق عملي 

و صحیح به هنرجویان؛
éتعمیر وسایل، ابزار و ماشین هاي تحت اختیار با 
هماهنگي هنرآموز مربوط و سرپرست بخش به منظور 

پیش بیني هزینه، تأمین قطعات و ...؛
éهمكاري با دیگر هنرآموزان مربوط براي نگهداري 

تأسیسات و تعمیر، تنظیم و راه اندازي ماشین آالت؛
éهمكاري در ادارة كالس عملي كارگاه در صورت 

حضور و یا عدم حضور هنرآموز مربوطه.
با بررسی جدول درس های رشته ها در نظام دوساله 
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نظــام جدید آموزشــی در شــاخة فنی وحرفه ای، 
عالوه بر تغییر ســاختاری و شکلی و تبدیل شدن به 
دورة ســه ساله، تغییر ماهیتی و محتوایی نیز داشت. 
مطابــق مفاد زیر نظام برنامة درســی ملی، کســب 
شایستگی های چهارگانة محوری غیرفنی دنیای کار، 
پایــة فنی مورد نیاز کار حرفه ها و شــغل ها، فناوری 
اطالعات و ارتباطات، و در نهایت یادگیری مادام العمر 
فنی وحرفه ای در حوزة تربیت و یادگیری کاروفناوری 
اســت. از این منظر برنامة درســی با رویکرد آموزش 
مبتنی بر شایستگی در شاخة فنی وحرفه ای کلید زده 
شــد. یکی از ساده ترین تعریف های شایستگی، انجام 
کار مطابق استاندارد است. از مؤلفه های مهم این نوع 
آموزش تلفیق دانش، مهارت و نگرش در کنار تلفیق 
شایستگی هاست. باید یادگیری از طریق جذب دانش 
و کاربرد آن )انجام دادن( به شایستگی تبدیل شود و 
این چرخه ادامه یابد تا در محیط واقعی کار، یادگیری 
مادام العمر حاصل شــود. زمانی هنرجــو می تواند از 
آزمون )بخوانید ارزشیابی( شایستگی سربلند بیرون 
آید که اجزای نظام آموزشی، از جمله هنرآموز، بتوانند 
شرایط کسب شایســتگی ها یا استانداردهای تعریف 
شدة بازار کار را به خوبی فراهم کنند. به عبارت دیگر، 
انتظار می رود هنرآموزی که خود به شایستگی رسیده 
است، زمینة کسب شایستگی ها را برای هنرجو فراهم 
کند و ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی و تأیید آن را 

برعهده گیرد.
هنرآموز برای تدریس درس های تخصصی شــاخة 
فنی وحرفه ای در نظام جدید حداقل باید سه مهارت 

داشته باشد: 
1. روش تدریس فعال و خالق و آداب کالس داری؛ 

2. مهارت های تخصصی فنی متناسب با بازار کار؛ 
3. شایستگی های غیرفنی. 

اولی را به حکم معلم بودن با بقیة همکاران مشترک 

درمی یابیم، سهم ساعت اختصاص یافته به درس های 
دارای ماهیــت تئوری تخصصی )نظــری( تقریبًا با 
درس هــای تخصصی عملی رقابت می کرد و حتی در 
عمل پیشی می گرفت. برای مثال، در رشتة الکترونیک 
طبق جدول 1، در کل دورة هنرســتان هفت درس 
کارگاهــی در مجمــوع 24 ســاعت و هفت درس 
تخصصی تئوری با 22 ساعت تدریس می شد )گرچه 
درس مبانی دیجیتال در عمل به صورت تئوری برگزار 
می شد و مباحث عملی آن در کتاب کارگاه الکترونیک 
عمومی ارائه شده بود.( بنابراین اگر دقیق تر محاسبه 
کنیم، شش درس کارگاهی با مجموع 21 ساعت در 
مقابــل هفت درس تخصصی تئــوری با مجموع 25 
ســاعت وجود داشــت. از طرف دیگر، به دلیل وجود 
امتحان نهایی و تب کنکور در جامعه، درس های تئوری 
تخصصی در کنار دیگر درس های عمومی و پایه مورد 
تأکید مدیران، کادر آموزشی و اداری هنرستان ها، اولیا 
و حتی خود هنرجویان قرار می گرفت و نظام به گونه ای 
بود که »مهارت گریز« بود. بنابراین هنرآموزی بیشتر 
مطرح بود که بیشترین قبولی را در درس های نهایی 
و همچنین در کنکور داشــت. البته روش هایی مانند 
مسابقات علمی ـ عملی یا فعالیت هنرستان های خاص، 

شیب تند این رویکرد را کمتر می کرد.
شــاید در ســال های خیلی دور )در نظــام قدیم 
چهارساله( تعداد اســتادکاران واقعی ماهر زیاد بود و 
هنرجویانــی که به کار عملی عالقه مند بودند و یا هر 
دو جنبــة تئوری و عملی را بــا هم دنبال می کردند، 
دچار مشکل نمی شدند. اما با توجه به کمبود نیروی 
استادکار و رویکرد کلی جامعه و هنرجویان برای ورود 
به دانشــگاه عماًل نیاز به هنرآمــوز دارای تخصص و 

تسلط بر مباحث عملی کمتر به چشم می آمد.

آموزشمبتنیبرشایستگی
جدول1.درسهايتخصصينظامدوسالةرشتةالكترونیكـزمینةصنعت)1(

سال
ساعت

نامدرس سال
ساعت

نامدرس
عملي نظري عملي نظري

سوم  4 مدارهاي الكتریكي 1 دوم  4 مباني برق
سوم 4 الكترونیك عمومي 2 دوم  2 اصول اندازه گیري الكتریكي
سوم 3 مباني مخابرات و رادیو دوم 2 الكترونیك عمومي 1
سوم 3 1 مباني دیجیتال دوم 2 كارگاه مقدماتي مكانیك
سوم 5 1 كارگاه الكترونیك عمومي دوم 3 كارگاه سیم كشي 1
سوم 5 1 آزمایشگاه مباني مخابرات و رادیو دوم 3 كارگاه الكترونیك مقدماتي

دوم 3 آزمایشگاه اندازه گیري الكتریكي
24 جمعكلساعتعملي 22 جمعكلساعتنظري
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است، دومی فلسفة وجودی هنرآموز رشتة تخصصی 
است و آخری نیز با توجه به رویکرد نظام جدید و هدف 
غایی این آموزش ها و تلفیق شایســتگی ها ضروری 
است. تأکید می شــود که شایستگی های غیرفنی را 
هنرآموز تدریس کند و البته کارگاهی برگزار شود، نه 
دبیر درس های عمومی و غیرمرتبط عهده دار آن باشد. 
چرا که این شایستگی ها در زمان انجام شایستگی های 
فنی ظاهر می شــوند و اثر خود را برجای می گذارند. 
ابراهیم آزاد، در مقالة »آموزش بر اساس شایستگی« 
می گوید: » شــواهد پژوهشی نشــان می دهند، 80 
درصد موفقیت تکنسین ها در کار به این شایستگی ها 

وابسته بوده است.«2
اگر نگاهی به جدول درس های نظام جدید در شاخة 
فنی وحرفه ای بیندازیم، به این نتیجه خواهیم رسید 
که ارتقای مهارت هنرآموز امــری ضروری و حیاتی 
است. همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، 
در قریب به اتفاق رشته های شاخة فنی وحرفه ای شش 

عنوان کارگاهی )شایستگی فنی( جمعًا 48 ساعت به 
همراه یک عنوان کارگاهی )شایستگی های غیرفنی( 
گنجانده شــده است.3  از طرف دیگر، هیچ مصوبه ای 
مبنی بر وجــود درس های نهایی یا تعیین درس های 
کنکوری وجود ندارد. لذا هنرجویان تاکنون استرس 
نداشــته اند و به درس های غیر تخصصی کمتر توجه 
داشــته اند. بنابراین در مقام مقایســه با نظام قبلی، 
همه انتظار دارند خروجی هنرســتان فردی صاحب 
صالحیت و دارای شایستگی های متفاوت و هماهنگ 
باشــد. از این رو مسئولیت هنرآموز در چنین نظامی 

دوچندان است.

جدول2.شایستگيفنيوغیرفنيرشتههايشاخةفنيوحرفهاي

پایه ساعت/
واحد نامدرس پایه ساعت/

واحد نامدرس دامنهمحتوایي

12 2 اخالق حرفه اي 10 2 الزامات محیط كار
شایستگي هاي 

11غیرفني 3 كارگاه نوآوري و كارآفریني 11 2 كاربرد فناوري هاي نوین / مدیریت 
تولید )انتخابي سازمان پژوهش(

11 8 كارگاه 4 10 8 كارگاه 1

شایستگي هاي فني
12 8 كارگاه 5 10 8 كارگاه 2
12 8 كارگاه 6 11 8 كارگاه 3
10 3 دانش فني پایه 10 4 درس مشترك گروه
12 4 دانش فني تخصصي
52 جمعكلساعتباماهیتعملي 13 جمعكلساعتباماهیتتئوري

یکــی از نقطه نظرات مشــترک صاحب نظران در 
زمینة آسیب شناسی آموزش های فنی وحرفه ای، نبود 
چارچــوب صالحیت حرفه ای ملی و لزوم تشــکیل 
نهــاد ملی سیاســت گذار و مدیریــت هماهنگ در 
آموزش های فنی وحرفه ای است. این نکته در قانون 
برنامه های پنج ســالة توسعة کشور به صراحت نمود 
داشت4. با توجه به اهمیت موضوع، قانون نظام جامع 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید5. از یک منظر می توان 
مطابــق نمــودار 1، این قانون را دارای ســه بخش 

اساسی و مهم دانست:
1. نظــام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 

نظامصالحیتحرفهای

)نظام(؛ 
2. چارچوب صالحیت حرفه ای و مهارتی؛

3. مرکز سنجش.

فارغ از مقایســة اصول چارچــوب صالحیت های 
حرفه ای موجود در دنیا، هم اکنون این اصول قانونی 
در کشور تصویب و مرجع تصمیم گیری است. ادبیات 
قانون هم خوانی بسیار نزدیکی با اصول آموزش مبتنی 
بر شایســتگی طراحی شده در شاخة فنی وحرفه ای 
دارد و مشــخص است، این اصول به درستی انتخاب 
و تدوین شــده اند و نیاز ضروری برای درســت اجرا 

شدن دارند.

در وضعيت کنوني،  دوره هاي 
آموزشي هنرآموزان به سه دستة 

قبل از خدمت، تأمين مدرسي و 
ضمن خدمت تقسيم مي شوند.
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نگارنده باور دارد، هنرآمــوزی که می خواهد یک 
اســتاندارد آموزشی را در ســطح مشخصی تدریس 
کند، الجرم باید مدرک )یا گواهینامة( هم ســطح و 
باالتر در آن زمینه را داشته باشد. ذکر این نکته خالی 
از لطف نیست که قانون گذار در آموزش رسمی، اتمام 
موفقیت آمیز هر سطح را به همراه تجربه های واقعی 
دنیــای کار، مجوز رفتن به ســطح بعدی آموزش ها 
می داند6.  به عبارت دیگر، فرد زمانی صالحیت ورود 
به سطح بعدی مهارت را دارد که حتمًا در کنار دورة 
آموزشی، در محیط واقعی نیز کسب تجربه کند )فارغ 
از مباحث استانداردهای آموزشی، فضا، تجهیزات و ... 
که طبق قانون درجای خود بحث فراوانی الزم دارد(. 
از آنجا که عموم هنرآموزان مدرس در هنرســتان ها 
دارای مدرک دانشــگاهی هستند و از مسیر آموزش 
رســمی به این راه گام می نهند، باید این قاعده نیز 
برای آنان متصور شــود. الزم به ذکر اســت، پس از 
اتمــام دورة آموزش، باید از ســوی طرف مســتقل 

سومی )مرکز سنجش( ارزشیابی صورت پذیرد.
به طــور خالصه باید بیان داشــت، نظام صالحیت 
حرفه ای موجب تضمین کیفیت آموزش می  شــود، 
پاسخ گویی و ارزیابی را شفاف می کند، نظام استخدام 
و اســتانداردها را هماهنگ و آسان می سازد، موجب 
رتبه بندي مؤسسه های آموزشــي از طریق مقایسة 

صالحیت ها می شود، و ...7 
 

دورههایمهارتافزاییهنرآموزان
در وضعیت کنونی به طور عموم می توان دوره های 
آموزشی هنرآموزان را به سه دستة کلی تقسیم کرد:
1. دورة آموزشی قبل از خدمت در دوران تحصیل 

دانشگاه یا هنرستان؛
2. دوره هــای تأمیــن مــدرس بــرای کتاب های 

نونگاشت یا تغییریافته؛ 
3. دوره های دانش افزایی)ضمن خدمت(.

اگر اســتخدامی های جدید که در غالب مادة 28 
اســاس نامة دانشــگاه فرهنگیان را مســتثنا کنیم، 
می توان دانشگاه شهیدرجایی را مدل مناسبی برای 
پرورش هنرآموز خبره در نظر گرفت. در این دانشگاه، 
با وجود تالش های بسیار در دهة قبل و پیشرفت های 
زیاد آن، متأســفانه در زمینــة فنی وحرفه ای برای 
پرورش هنرآموز خبره موفق نبوده و نگاه دانشگاهی 
بر نگاه مهارت آموزی غالب است. گرچه دورة تمرین 
معلمی اگر به موقع و به درستی انجام شود، تا حدی 
می تواند نقص های دید دانشجو  ـ معلم را به هنرستان 
تغییر دهد و او را بــا فضای واقعی تدریس تا حدی 
آشــنا کند. در این صورت با کمی اغماض می توان 
تأیید کرد که از ســه مهارت مورد نیاز هنرآموز )که 
در بخش آموزش مبتنی بر شایستگی به آن ها اشاره 

شد(، فقط اولین آن تحصیل شده است. 
باید پذیرفت که دانشجو ـ معلم اگر خود را به دانش، 
بینش و مهارت مجهز نکند، در اولین روز حضور در 
کالس تازه مشــق معلمی خواهد کــرد و در کارگاه 
عملی تازه مطالبی را خواهد آموخت که تجربة اول 
اوســت. با توجه به چارچوب صالحیت حرفه ای که 
بحث شد، این هنرآموز صالحیت آموزش به هنرجو 
را نــدارد! از طرف دیگر، بــا توجه به رویکرد تحولی 
شــاخة فنی وحرفه ای، جای مباحث آموزش مبتنی 
بر شایســتگی و نحوة تدریس های مرتبط با آن در 
سرفصل های آموزشــی درس های تربیتی دانشجو ـ 

نمودار1.قانوننظامجامعآموزشوتربیتفني،حرفهايومهارتي
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معلمان و هنرآموزان جدیداالستخدام خالی است.
بر اساس پژوهشی که بانک جهانی در سال 2006 
منتشر کرده است، ســاختار نظام آموزش و تربیت 
رسمی فنی وحرفه ای بین کشورهای جهان از شش 
مدل تبعیت می کنــد )آمریکای شــمالی، آلمانی، 
ژاپنی، فرانســوی، آمریکای جنوبی و استرالیا(. نظام 
آموزشی کشور جمهوری اسالمی ایران از این منظر 
به کشور فرانسه نزدیک تر است8 )نمودار 2(. در عمل 
آموزش فنی وحرفه ای در ایران مبتنی بر مدرســه یا 
مرکز آموزشی است. با قبول درستی این روش، نوع 
نــگاه به هنرآموز تغییر می یابد. هنرآموز باید توجیه 
شود که ضروری اســت، خود به شایستگی برسد تا 
بتواند زمینة کسب شایســتگی را در هنرجو فراهم 
ســازد، همچنین نظام آموزشــی بایــد بپذیرد که 
هنرآموز را طبق استانداردهای بازار کار تربیت کند، 
و یا باید ساختار آموزش دوگانه را به صورت عملیاتی 
و صحیح آن اجرا کــرد که در این صورت باید همة 

لوازم آن را فراهم ساخت.
احد نویدی و علی اصغر خالقی معتقدند9:  تأسیس 
شــاخة کاردانش قرار بود نســخة شفابخش ارتباط 
منطقی میان بــازار کار و مراکز آموزش باشــد که 
تجارب ســالیان گذشــته نشــان می دهد، آرزوی 
مســئوالن نظام آموزشی به واقعیت نپیوسته و نظام 
آموزشــی همچنان با مشکالت اساسی مواجه است. 
شاید بتوان در مقاله ای دیگر نقش ساختار دو شاخة 
موازی فنی وحرفــه ای و کاردانــش را از منظرها و 
شاخص های متفاوت، از جمله تأمین هنرآموز ماهر 

نیز بررسی کرد که فعاًل به آن نمی پردازیم. 

 از عوامــل کاهــش کیفیت برگــزاری دوره های 
آموزشی هنرآموزان به طور خالصه می توان به عوامل 

زیر اشاره کرد:
1. صادر نشــدن مجوز توسط مراجع ذی صالح، به 
علت اشراف نداشتن به اهمیت موضوع یا ناتوانی در 
تأمین و تخصیص اعتبارات مــورد نیاز یا کم بودن 

مخاطبان؛
تعــداد  کاهــش  دوره،  ســاعت  کاهــش   .2
شــرکت کنندگان، کاهــش وســایل و تجهیزات و 

پشتیبانی؛
3. کاهــش انگیــزة هنرآموزان بــرای حضور در 
دوره های آموزشــی، به دالیل فقــدان همکاری در 
صدور حکم مأموریت و پرداخت هزینه های مربوطه؛

4. نداشــتن حساســیت و دقــت الزم در انتخاب 
هنرآموزان تأمیــن مدرس و برگــزاری بی کیفیت 

دوره های استانی توسط مدرس دوره دیده؛
5. برگزاری دوره در زمان و مکان نامناسب؛

6. بــه کار نگرفتن هنرآموز آموزش دیده در همان 
رشته، به دلیل نداشتن نگاه سیستمی و هماهنگ؛

7. تســلط نداشــتن مدرس اصلــی روی مباحث 
تخصصی و فنی؛

8. برگزاری دوره های عملی تخصصی در رشته های 
خاص به صورت مجازی و الکترونیکی؛

9. نگاه خودآموز به هنرآموز و انتظار مهارت افزایی 
بدون آموزش از او.

ورود دانشــجو ـ معلمــان از ســال های ابتدایــی 
دانشجویی به عنوان همکار و نیروی کمکی هنرآموزان 
خبره در هنرســتان ها می تواند بسیاری از مسائل و 

نمودار2.نظامفرانسويآموزشومهارتآموزي

بازار کار

آموزش متوسطه

دورة 
آموزش عمومي

دورة 
آموزش متوسطه

دورة آموزش 
بعد از متوسطه

کارآموزي ـ کارگاه هاي 
فني )نظام دوگانه(

بازار کار آموزش دانشگاهي

آموزش پايه

49   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



مشکالت تخصصی هنرآموزان آینده را مرتفع سازد. 
پرورش دوســالة فردی که دارای مــدرک کاردانی 
پیوستة رشــته های شاخة فنی وحرفه ای است، برای 
تدریس در هنرســتان ها و مالک قرار دادن ســابقة 
کار عملی فرد در گزینش و اســتخدام نیز می تواند 
تا حدودی مشکالت بی مهارتی اولیه را مرتفع سازد.

چنانچه هنرآموز سطوح صالحیت حرفه ای را طی 
کند و بر مباحث تخصصی فنی و غیرفنی متناســب 
با بازار واقعی کار تســلط کامل پیدا کند، با توجه به 
برنامه هــای گوناگون کارآفرینــی، آموزش همراه با 
تولیــد، تعاونی ها و ... می تــوان زمینة تأمین معاش 
حالل را برای هنرجویان و آمادگی آنان را برای ورود 
به بــازار کار فراهم کرد. در عیــن اینکه تا اندازه ای 
مشکالت مالی هنرستان را مرتفع می سازد، انگیزه ای 
برای هنرآموزان و مجریان برنامه ها می شــود، و در 

نهایت هنرســتانی پویا، فعال، شــاداب و سرزنده را 
پدید می آورد.

تنگناهایاجراییوچالشتضمین
کیفیت

ســازمان پژوهش و به ویژه »دفتــر برنامه ریزی و 
تألیف کتب درســی فنی وحرفــه ای وکاردانش«، 
به عنوان متولی کتاب های نونگاشت، درخواست کنندة 
برگزاری دوره های تأمین مدرس است. در برگزاری 
چنین دوره هایی چند مشــکل وجود دارد: اول آنکه 
مرکز برنامه ریزی نیروی انســانی و فناوری اطالعات 
باید به این لزوم برســد و مجوز را صادر کند. در این 
زمینه شــاید مرکز با توجه بــه مواردی چون اطالع 
نداشــتن از اهمیت موضوع یا ناتوانــی در تأمین و 
تخصیص اعتبارات مورد نیــاز، مجوز را صادر نکند. 
با فــرض صدور مجوز، در بســیاری از اوقات اعتبار 

پينوشت
1. برگرفتــه از مصوبة 846 شــوراي 
عالــي آموزش وپــرورش. درس هــاي 
»رســم فني« و »مباني كاربرد رایانه« 
درس هاي مشترك محسوب مي شدند 

و در این جدول ذكر نشده اند.
2. رشــد آمــوزش فني وحرفــه اي و 

كاردانش، ویژه نامة شهریور 1395.
3. برگرفته از مصوبة 926 شوراي عالي 
آموزش وپرورش. درس هاي »دانش فني 
پایه و تخصصي« و درس هاي غیرفني 
غیــر از كارگاه نــوآوري و كارآفریني، 
با ماهیت تئوري محســوب شــده اند. 
همچنین درس مشترك گروه،  به دلیل 
مشــترك بودن بین همة رشــته هاي 
موجــود در گــروه، بــراي درس هاي 

تخصصي رشته محاسبه نشده است.
4. تبصرة 24 برنامة اول توســعه، مادة 
151 برنامة سوم توسعه، مادة 55 برنامة 
چهارم توسعه و بندهاي د و هـ مادة 21 

برنامة پنجم توسعه.
5. قانون نظــام جامع آموزش و تربیت 
فنــي،  حرفــه اي و مهارتــي در مورخ 
96/08/24 به تصویب مجلس شــوراي 
اســالمي و در تاریــخ 96/09/08 بــه 
تأیید شوراي نگهبان و طي نامه شماره 
28/78956 مورخ 96/09/19 توســط 
رئیس مجلس بــه رئیس جمهور ابالغ 

گردیده است.
6. همان، بند 8 مادة 2.

7. آزاد، ابراهیــم و محمدعلي، محبوبه 
)1396(. بررســي چارچوب صالحیت 
حرفه اي 10 كشــور منتخب و مقایسة 
آن با ایران. دفتــر مطالعات اجتماعي 
سازمان پژوهش هاي مجلس. بهمن ماه.

8. اســماعیلي، مهــدي و محمدعلي، 
شاخص هاي  بررسي   .)1392( محبوبه 
دفتــر  فني وحرفــه اي.  آموزش هــاي 
مطالعات اجتماعي سازمان پژوهش هاي 

مجلس. اردیبهشت ماه.
آموزش هــاي  توســعة  موانــع   .9
متوســطه ،  دورة  در  فني وحرفــه اي 
هشتمین همایش ملي آموزش، خرداد 

.1395
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الزم برای تأمین تجهیــزات، قطعات، مواد مصرفی، 
پشــتیبانی و ... دوره هــا به صورت مناســب فراهم 
نمی شــود. بنابراین برای آنکه عطــا را به لقای دوره 
نبخشــند، یا باید از کیفیت کار کم شود یا از تعداد 
شــرکت کنندگان و یا از ســاعت آموزشی دوره، که 

معمواًل هرسه باهم اتفاق می افتد. 
با فرض تخصیص اعتبار مناســب نوبت به انتخاب 
هنرآموز مربوطه می رسد و در اینجا معمواًل سلیقه ای 
عمل می شــود و برخــی افراد دعوت شــده به دوره 
صالحیت الزم را ندارد. همچنین، با توجه به کمی و 
کاستی ها در استان ها و صادر نشدن حکم مأموریت 
و حتــی پرداخت وجــه ایاب و ذهــاب هنرآموزان، 
انگیزة الزم برای حضــور در دوره ها کاهش می یابد. 
مقرر اســت پس از پایان دوره، فرد به عنوان مدرس 
در اســتان و منطقة خود حاضر شــود و برای بقیة 
همــکاران خود دورة ضمن خدمــت برگزار کند که 

منابع
بنیادیــن  تحــول  ســند   .1
آموزش وپرورش، مصوب شــورای 
آذرماه  فرهنگــی،  انقــالب  عالی 

.1390
ملی جمهوری  درســی  برنامه   .2
ایــران، شــورای عالی  اســالمی 

آموزش وپرورش، 1391.
3. مبانــی نظری تحــول بنیادین 
آموزش وپرورش، مصوب شــورای 
آذرماه  فرهنگــی،  انقــالب  عالی 

.1390
4. قانــون نظام جامــع آموزش و 
مهارتی،  و  فنی،حرفــه ای  تربیت 
مصوب مجلس شــورای اسالمی، 

.1396
5. فرم های توسعه منابع انسانی

6. مجموعه مصوبات شورای عالی 
 - مدارس  ویــژه  آموزش و پرورش 

تابستان 92
7. مجموعــه مقاالت هشــتمین 

همایش ملی آموزش
مرکــز  مرتبــط  مقــاالت   .8
پژوهش هــای مجلــس شــورای 

اسالمی
آموزش  رشــد  ویژه نامه هــای   .9

فنی وحرفه ای و کاردانش

یا اســتان مربوطه به دالیــل پیش گفته از انجام آن 
ســرباز می زند، و یا اینکه هنرآموز شرکت کننده در 
دورة تأمین مدرس با آن کیفیت الزم دورة استانی را 
برگزار نمی کند. برنامه ریزی صحیح ایجاب می کند، 
همة هنرآموزان مرتبط با رشــته تا قبل از شــروع 
ســال تحصیلی دوره های مربوطه را بگذرانند. اما با 
وجود برگزاری دوره های آموزشی محدود با این همه 
مشــکالت شاهد آن هســتیم که به دالیل متفاوت 
)فقدان نگاه سیستمی و هماهنگ( هنرآموز معرفی 
شده و دوره دیده در رشته و درسی مغایر به کار گرفته 

می شود.
یکی دیگر از آسیب های برگزاری دوره های ضمن 
خدمت تسلط کافی و مناسب نداشتن مدرس روی 
مباحــث و مطالب اســت که ســبب بی انگیزگی و 
احســاس اتالف وقت در همکاران می شود. از دالیل 
دیگر کیفیت پایین دوره های آموزشــی هنرآموزان 
رویکرد مجازی و الکترونیکی برگزار کردن درس های 
تخصصی شاخة فنی وحرفه ای است. گرچه در برخی 
از رشــته ها، مانند شــبکه و نرم افزار رایانه ای، این 
روش پاسخ گو و حتی مؤثرتر است، اما در بسیاری از 

رشته ها به ویژه در زمینة صنعت مضر است.

نتیجه
اگر بخواهیم از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم، 
ریشة بسیاری از مشکالت اقتصادی خشکانده شود 
و روحیة کار و کارآفرینی، تولید ملی و کارگر ایرانی 
در کشــور قرب پیدا کند، باید کیفیت نظام آموزش 
فنی وحرفه ای در کنــار کمیت آن افزایش یابد و در 
پــی آن تب کنکور و دانش گرایــی کمی آرام گیرد. 
آن گاه خانواده ها به هنرستان ها رغبت پیدا می کنند. 
کمااینکه همین امروز در هنرســتان های خاص که 
کیفیت به زعم خود ذی نفعان باالست، برای پذیرش 
دانش آموزان بسیار مســتعد قبل از خردادماه صف 
وجود دارد. هم اکنون در مرحلة اجرا هســتیم و باید 
همة زیر نظام ها به صورت منســجم، به هم پیوسته و 
منظم شکل گیرند تا به هدف غایی و نهایی ترسیم 
شده در اســناد باالدستی برسیم. در غیر این صورت 
بایــد منتظر خبرهــای نگران کننــده ای از اجرای 
نظام جدید آموزشــی مبتنی بر شایستگی باشیم و 
پیش بینی کنیم که هنوز به بلوغ نرسیده، دوران افول 

خود را طی کند.
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مقاله

مفهومبرنامةدرسيفنيوحرفهايوویژگيهايآن
آمــوزش رســمي در برگیرندة آموزش بــراي زندگي و 
آموزش براي امرار معاش اســت و معرف طیف وسیعي 
از تجربه ها و فعالیت هاي یادگیري است. این فعالیت ها و 
تجربه ها صرفًا شامل درس ها و جلسات كالسي نیستند، 
بلكه سراســر قلمرو تربیتي مــدارس را در برمي گیرند. 
بنابراین برنامة درسي مي تواند به عنوان مجموعة تجربه ها 
و فعالیت هاي یادگیري تعریف شود كه دانش آموز تحت  
راهنمایي مدرسه كسب مي كند. به بیان دیگر، درس هاي 
رســمي تنها مواردي نیستند كه باید به عنوان بخشي از 
برنامة درسي در نظر گرفته شوند. فعالیت هاي باشگاهي 
و ورزشي، و سایر فعالیت هاي حمایتي برنامة درسي نقش 
بسیار مهمي در پرورش كل وجود فرد و اثربخشي برنامة 
درسي دارند. رشد شخصي و یادگیري صرفاً در محدودة 
مرزهاي كالس درس و یا آزمایشگاه به وقوع نمي پیوندد، 
بلكه دانش آموزان مهارت هــا و صالحیت هاي خود را از 
طریق مجموعة متنوعي از فعالیت ها و تجربه هاي یادگیري 
پرورش مي دهند كه ضرورتاً به عنوان واحد درسي مؤثر در 

فراغت از تحصیل آنان محاسبه مي شوند. 
ایــن تجربه ها توانایــي كمك به رشــد دانش آموز را به 
روش هایي دارند كه در محیط كالس درس و آزمایشگاه 
نمي توان آن ها را به اجرا درآورد. این واقعیت را مي توان در 
اصل ششم سند تحول بنیادین، ذیل عنوان »تنوع بخشي 
به محیط هاي یادگیري در فرایند تعلیم و تربیت رسمي و 
عمومي« نیز یافت ]سند تحول بنیادین آموزش  و پرورش، 
1390: 39[. بنابراین یك برنامة درسي باید به عنوان آنچه 
كه در برگیرندة آمــوزش عمومي )علمي( و نیز آموزش 
فني وحرفه اي است، در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، 
برنامة درســي در سطح متوســطه یا بعد از آن، شامل 
درس ها و تجربه هاي مرتبط با آمادگي براي زندگي و نیز 
آمادگي براي امرار معاش است. این تعریف فراگیر از برنامة 
درسي، نه تنها برنامه ریزان را قادر مي سازد آنچه را كه در 
آموزش فني وحرفه اي ارائه مي شود در نظر بگیرند، بلكه 
این حقیقت را نیز در برمي گیرد كه چگونه این فعالیت ها و 
تجربه هاي یادگیري باید به مطالعات عمومي تر دانش آموز 

مرتبط شوند. 
این مفهوم از برنامة درســي به معناي آن است كه 
برنامة درســي باید بر پرورش كل شــخصیت فرد 
متمركز باشــد. بنابراین، كافي نیست برنامة درسي تنها 

مقدمه
بــه قول وسلينول1 )2011(، برنامة درسي به دو دلیل 
قلب آموزش و پرورش است: اول، برنامة درسي دربارة چیزي 
است كه باید تدریس شود. دوم، برنامة درسي تركیبي از 
اندیشه، عمل و هدف است. برنامة درسي موضوع خاصي 
اســت كه همواره با تصمیم گیــري درون  نهادهایي كه 
با آموزش ســروكار دارند، گره خورده است؛ اعم از اینكه 
این نهادها مدرسه، نهاد مذهبي، مؤسسات غیرانتفاعي، یا 
برنامه هاي دولتي باشند. بنابراین برنامة درسي به كساني 
نیاز دارد كه بتوانند تصمیم بگیرند، چه موضوع هایي باید 
تدریس شوند. به بیان دیگر، برنامة درسي به كساني نیاز 

دارد كه بتوانند به این پرسش ها پاسخ دهند: 
é برنامة درسي چیست؟ 

é براي چیست؟
é براي چه كسي است؟ 

é چه چیزي و تحت چه شرایطي و چگونه باید تدریس 
شود؟

 é چه كساني باید براي تهیة برنامه درسي تصمیم بگیرند؟ 
é این تصمیم گیري چگونه و با چه فرایندي باید انجام شود؟ 
é براي پاسخ به این ســؤال ها و تهیة یك برنامة درسي 
خوب در حوزة آموزش فني و حرفه اي، برنامه ریزان درسي 

باید چه ویژگي ها و تفكري داشته باشند؟ 
é با توجه به این ســؤال ها و اهداف برنامة درسي شاخة 
فني وحرفه اي، این مقاله قصد دارد بررســي كند كه: اواًل 
برنامة درسي آموزش فني وحرفه اي چه ویژگي هایي باید 
داشته باشد، و ثانیًا براساس این ویژگي ها، برنامه ریز درسي 
آموزش فني و حرفه اي باید داراي چه توانایي هایي باشد و 
براي تربیت او چه موضوع هایي باید مورد توجه قرار گیرند 

و چه شرایطي باید وجود داشته باشد؟ 

دورۂ تربيت برنامه ريزى 
آموزش فنى وحرفه اى

علياصغرخالقي
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شامل درس ها و تجربه هایي باشد كه به طور جامع آموزش 
حرفه اي را پوشــش مي دهند، بلكه از آنجا كه مطالعات 
عمومــي دانش آموزان را با مبناي وســیع دانش كه هم 
براي زندگي و هم براي امرار  معاش ضروري هستند، آشنا 
مي كند، به وضوح بخشــي از هر برنامة درسي هستند. 
برنامه ریز درســي باید این نكته را به  خاطر داشته باشد 
كه چگونه مطالعات عمومي )علمي( یا مطالعات حرفه اي 
در هم تنیده هســتند. محتواي مرتبط با زندگي نظیر 
ریاضیــات، مهارت هاي ارتباطي و علوم محتوایي مربوط 
بــه روش زندگي و روش امــرار معاش نقش معني داري 
دارند. از این ر و هنگام طراحي و اجراي برنامة درسي، باید 
مالحظات الزم پیرامون چگونگي تلفیق- به جاي تمایز- 
این دو قلمرو در محتوا صورت پذیرد ]فینچ و كرانكیلتن، 

.]1390
آمــوزش فني وحرفــه اي رســمي در چارچــوب كلي 
آموزش و پرورش ایران در قالب دو شــاخة فني وحرفه اي 
و كاردانش ارائه مي شــود. هدف كلي این آموزش ها رشد 
استعداد و عالقه هاي دانش آموزان در جهت تربیت نیروي 
انساني با توانایي هاي مهارتي و علمي و هدایت آنان به سوي 
اشتغال مفید و كسب درامد حالل، و همچنین آمادگي 
نسبي براي ادامة تحصیل است ]خالقي، 1388[. توجه 
به ســاحت اقتصادي و مهارتــي در هدف هاي آموزش  
فني وحرفه اي در اغلب كشورها، برنامة درسي فني وحرفه اي 
را با ویژگي هایي روبه رو مي سازد كه آن  را از سایر فضاها 
و قلمروهاي آموزشي متمایز مي كند. این ویژگي ها نشان 
دهندة نوعي تمركز و برجســتگي برنامه هاي درســي 
هستند كه به بهترین شكل مي تواند با ساخت، نگهداري 
و پیامدهاي فوري و بلند مدت برنامه درسي مرتبط باشد. 
این ویژگي ها كم و بیش با برنامه هاي درسي دیگر )مانند 
برنامة درسي عمومي و نظري( ارتباط دارند، اما تأكید و 
تأثیر آن ها بر برنامة درسي فني وحرفه اي بسیار اهمیت 
دارند. به طور كلي این ویژگي ها بیانگر عوامل بالقوة مؤثر بر 
هر برنامة درسي اند كه هدف اصلي آن ها آماده  سازي افراد 
براي محیط كار و اشتغال سودمند و مفید است. فینچ و 
كرانكیلتن )1390( این ویژگي ها را چنین برشمرده اند: 
جهت گیري، توجیه، تمركز، استاندارد هاي موفقیت  درون 
مدرسه اي، استاندارد هاي موفقیت برون مدرسه اي، روابط 
مدرسه و جامعة محلي، مشــاركت دولت، پاسخ گویي، 
پشتیباني، و هزینه ها. هر برنامة درسي فني وحرفه اي باید 
به سوي فرایند و محصول یا فراورده جهت گیري كند. به این 
معني كه در فرایند آموزش، دانش آموزان شایستگي هایي 
را به دست آورند كه بتوانند در فعالیت هاي حرفه اي آن  ها 
را نشان دهند و به كار برند. برنامة درسي فني وحرفه اي باید 

براي موضوعاتي كه انتخاب مي كند توجیه داشته باشد. 
این توجیه مي تواند فراتر از مجموعة مدرســة مبتني بر 
نیازهاي شغلي و مهارتي جامعة محلي و ملي باشد و ریشه 
در فرصت هاي شغلي موجود براي فارغ التحصیالن داشته 
باشد. برنامه هاي درسي فني وحرفه اي باید تمركز خود را 
روي موضوع ها مشخص كند. این تمركز نباید به توسعة 
دانش و آگاهي در قلمرو یك موضوع خاص محدود شود، 
بلكه باید طیف گسترده اي از دانش ها، آگاهي ها، مهارت ها، 
نگرش ها و ارزش ها را مورد توجه قرار دهد، به نحوي كه 
هر یك از آن ها به توانمندي و قابلیت اشتغال دانش آموزان 
بینجامند. و دانش آموختگان بتوانند محتواي علمي را با 
محتواي آموزش فني وحرفه اي كاربردي مرتبط و تلفیق 
كنند. این واقعیت وقتي به وقوع مي پیوندد كه موفقیت 
دانش  آموزان در مدرســه، براســاس عملكرد كاربردي یا 
توانایي انجام كار اندازه گیري شود و با عملكرد مورد انتظار 
در حرفه و استانداردهاي مورد استفادة مربیان هماهنگ 
باشد. اما استانداردهاي عملكردي  مورد انتظار مربیان به 
تنهایي كافي نیستند. موفقیت دانش آموزان در دستیابي 
به شایســتگي مورد اندازه گیري وقتي قابل قبول خواهد 
بود كه با انتظارات یا اســتاندارد هاي دنیاي كار خارج از 
مدرســه نیز هماهنگ باشد. به بیان دیگر، برنامة درسي 
فني وحرفــه اي باید بتواند میان مدرســه و محیط كار و 
جامعــة محلي ارتباط قوي و مؤثــر برقرار كند. به نوعي 
پاســخ گوي نیازهاي كارفرمایان و جامعة محلي باشد و 
همكاري و مشاركت آنان را در تقویت برنامه هاي درسي و 
كمك به تأمین نیازهاي تجهیزاتي فراهم كند. البته برنامة 
درســي همواره تحت حمایت و هدایت دولت قرار دارد و 
بیشــتر منابع مالي و تجهیزاتي مورد نیاز مدرسه توسط 
دولت مركزي تأمین مي  شود. لذا در برنامة درسي الزامات 

يكي ديگر از ويژگي هاي برنامة درسي 
فني وحرفه اي هزينه هاي آن است که 

نسبت به برنامه هاي درسي نظري، 
به طور قابل مالحظه اي بيشتر است.
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آن ها بر موفقیت برنامة درسي در حد كفایت آشنا باشد و 
بتواند میان عناصر برنامة درسي و   آن ها ارتباط مناسبي 
برقرار سازد. برنامة درسي از یك سو با عوامل دروني نظام 
آموزشي شامل دانش آموز، معلم، مجریان آموزشي، اهداف 
آموزشي، فضا، تجهیزات و امكانات، منابع مالي، مقررات 
و قوانین آموزش ســروكار دارد و از سوي دیگر، با عوامل 
بیروني نظام آموزشي یعني شرایط اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جامعه )محلي، ملــي و جهاني( و همچنین 
اهــداف راهبردي و برنامه هاي بلند مدت حكومت مواجه 
است. عوامل بیروني مؤثر بر تصمیم گیري در برنامة درسي 
فني وحرفه اي به طور كلي شــامل اولیــاي دانش آموزان، 
شرایط و موقعیت  دنیاي كار و اشتغال، مهارت ها و نیازهاي 
مورد انتظار بخش هاي گوناگون اقتصادي  )صنعت، خدمات 
و كشاورزي(، كارفرمایان و تغییرات فناوري و دانش است. 
بنابراین مشاهده مي شــود كه طراحي برنامة درسي به 
مجموعة پیچیده و گسترده اي از داده هاي متنوعي نیاز 
دارد كه باید در اختیار برنامه ریز درســي قرار گیرد. این 
گستردگي نشان مي دهد كه براي طراحي و تدوین برنامة 
درســي در حوزة آموزش فني وحرفه اي، نه یك فرد بلكه 
یك تیم شــامل افرادي با دانش و صالحیت هاي متنوع 
و متناسب با موضوع هاي مورد نیاز الزم است. به عبارت 
دیگر، برنامه ریز درسي باید ضمن آشنایي با عوامل دروني 
و بیروني برنامة درســي و در نظر گرفتن آن ها، بتواند با 
جلب همكاري و مشــاركت افراد داراي صالحیت در هر 
یك از این زمینه ها، تیم برنامه ریزي درســي را تشكیل 
دهد و به تصمیم گیري مناســب و درست دربارة هر یك 
از عناصر برنامة درســي بپردازنــد. همان طور كه وینچ و 
كرانكیلتون )1390( بیان كرده اند، كل فرایند برنامه ریزي 
درسي همواره با وضعیت هاي تصمیم گیري درهم  آمیخته 
است. این فرایند فوق العاده پیچیده و بغرنج، و مشتمل بر 
بسیاري از وضعیت هایي است كه مستلزم تصمیم گیري 
دربارة آن هاست؛ تصمیم گیري دربارة سیاست گذاري ها، 
رویه هاي تنظیم اولویت ها، انتخــاب برنامه و درس هاي 
آموزشي، روش هاي ارزشیابي و بسیاري از جنبه هاي دیگر 
برنامة درســي كه باید اتخاذ شوند. در نتیجه، برنامه ریز 
درسي باید این توانایي را داشته باشد كه با مدیریت تیم 
برنامه ریزي درسي و اســتفاده از مشاركت و دانش افراد 
شركت كننده در آن، به تصمیم گیري درست و به موقع 
دســت بزند. هر یك از عناصر برنامة درسي، از فلسفه و 
اهداف گرفته تا محتوا، مواد آموزشــي و ارزشیابي، داراي 
پیچیدگــي و تحت تأثیر عوامل درونــي و بیروني نظام 
آموزشي است. تصمیم گیري دربارة این عناصر و انتخاب 
درست محتواي دروني آن ها نیازمند استفاده از روش هاي 

و اهداف دولت به عنوان نمایندة مردم نیز وجود دارد. 
ارتباط برنامة درسي با نیازهاي جامعه و تأثیر پذیري آن 
از شرایط اجتماعي، اقتصادي و علمي موجب مي شود كه 
در برابر تغییرات فناوري، بازار كار و دانش نیز پاســخ گو 
باشد و خود را به طور پیوسته با این تغییرات هماهنگ و 
به روز گرداند. این یكي از ویژگي هاي مهم برنامة درسي 
فني وحرفه اي اســت كه توانایي دانش آموختگان را براي 
پاســخ گویي به دنیاي كار بسیار ارتقا مي بخشد و زمینة 
بهتر اشتغال را براي آنان فراهم مي سازد.این پاسخ گویي 
وقتي اتفاق مي افتد كه اجرا كنندگان برنامة درسي بتوانند 
امكانات و تجهیزات مورد نیاز و مرتبط با برنامة درسي را 
فراهم آورند تا بتوانند موفقیت برنامة درســي را تضمین 
كنند. در غیر این صورت ممكن است اجراي برنامة درسي 
با موفقیت همراه نباشد. بنابراین از ویژگي هاي خوب هر 
برنامة درسي تهیة فهرســت كاملي از مواد، تجهیزات و 
منابعي است كه براي اجراي برنامة درسي ضرورت دارند. 
اجراي این امر نیازمند ایجاد هماهنگي و جلب همكاري 
و پشتیباني صنایع و مشاغل فعال در جامعة محلي براي 
اجراي برنامة درسي فني وحرفه  اي است. این نوع پشتیباني 
بسیار پیچیده است و باید هنگام تدوین و اجراي برنامة 
درســي مورد توجه قرار گیرد. یكي دیگر از ویژگي هاي 
برنامة درسي فني وحرفه اي هزینه هاي آن است كه نسبت 
به برنامه هاي درسي نظري به طور قابل مالحظه اي بیشتر 
است. مواردي در برنامة درسي فني وحرفه اي وجود دارند 
كه هزینه هاي باالیي را به طور منظم ایجاد مي كنند؛ مانند 
هزینه هاي انرژي، آب و بــرق، خرید و نگهداري،  تعمیر 
و تعویض و اســتهالك تجهیزات، خریــد مواد مصرفي 
و هزینه هــاي مشــاورة كاریابي كه بــدون آن ها اجراي 
موفقیت آ میز برنامة درســي میسر نمي شود. از این رو در 
برنامة درسي فني  وحرفه اي باید این هزینه ها براورد و منابع 
تأمین آن ها پیش بیني شــود. ویژگي هاي مزبور ایجاب 
مي كنند كه براي جلوگیري از كهنه شدن و روزآمد بودن،  
برنامة درسي فني وحرفه اي پیوسته مورد ارزیابي، بازنگري 
و تجدید نظر قرار گیرد و با اســتفاده از بازخورد، اجراي 
برنامه و بررسي فرایند و برونداد هاي آن با شرایط متغیر و 
موقعیت هاي جدید هماهنگ و به طور مستمر اصالح شود. 

ویژگيهايبرنامهریزدرسيفنيوحرفهاي
تبیین فشردة ویژگي هاي برنامة درسي فني وحرفه اي نشان 
داد كه برنامة درسي با حوزه هاي مختلفي سروكار دارد و 
باید بتواند در ارتباط با این حوزه ها قابلیت و اثربخشــي 
خود را نشان دهد. برنامه ریز درسي نیز براي موفقیت در 
طراحي برنامة درسي مناسب باید با این موضوع ها و تأثیر 
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مؤثر و كارامد و ایجاد ارتباط و تعامل مناســب با عوامل 
اثرگذار بر برنامة درســي است تا امكان تربیت نیروهایي 
فراهم شود كه توانایي الزم را براي به كار گیري مهارت ها 
و دانش آموختة خود در میدان عمل و محیط كار و جامعه 
به دست آورند. از مهم ترین عوامل موفقیت طراحي برنامة 
درسي و تصمیم گیري براي انتخاب درست محتواي عناصر 
آن در حوزة آموزش فني و حرفــه اي، اواًل توجه جدي به 
شرایط و نیازهاي بازار و محیط كار و نیازهاي كارفرمایان 
و همچنین پیگیري و شناسایي تغییرات مستمر فناوري 
و دانش  و روند آیندة اشتغال است. درك این تغییرات از 
طریق ارتباط مســتمر با دنیاي كار و كارفرمایان و رصد 
شرایط و تحوالت اقتصادي جامعة محلي، ملي و جهاني 
میسر اســت. ثانیاً توجه به پرورش و ایجاد توانایي هاي 
الزم در زمینة آنچه كه امروزه در ادبیات برنامة درســي 
»شایستگي هاي پایه« نامیده مي شود. توجه به همة این 
عوامل بر پیچیدگي طراحي برنامة درسي فني وحرفه اي 
مي افزاید و برخورداري از شایستگي هاي ویژه اي را براي 
برنامه ریزان درسي ایجاب مي كند. بر این اساس، برنامه ریز 
درسي در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي، عالوه بر دانش 
برنامه ریزي درسي، باید آگاهي و توانایي هاي دیگري نیز 
داشته باشــند؛ از جمله: آشنایي با مقوله هاي اقتصادي، 
بازار و محیط كار؛ توانایي جمع آوري داده هاي مورد نیاز 
در حوزة اقتصاد، بــازار كار و تغییرات فناوري؛ آگاهي از 
برنامه هاي بلند مدت و آینده پژوهي و قدرت تحلیل آن ها 
براي اســتفاده در برنامة درسي؛ آگاهي از فلسفه تربیت 
حرفه اي، رویكرد هــاي آموزش فني وحرفه اي و الگوهاي 
ارتباط با صنعت و سایر بخش هاي اقتصادي.  با توجه به 
گنجایش این مقاله، طرح كلي مطالب یاد شده را مي توان 
زیر عنوان »ویژگي ها و توانایي هاي برنامه ریز درسي موفق 
در حوزة آموزش فني وحرفه اي« به شرح زیر خالصه كرد: 
اصلي ترین توانایي هاي برنامه ریز درسي حرفه اي را مي توان 

در قالب سه توانایي زیر نشان داد: 
é توانایي طراحي برنامة درسي؛

é توانایي نظارت و ارزیابي برنامة درسي اجرا شده؛ 
é توانایي ارزیابي و تحلیل نتایج آن براي اصالح مستمر 

برنامه.
براي به دست آوردن این توانایي ها، برنامه ریز درسي حوزة 
آموزش  فني وحرفه اي باید به دانش و آگاهي از مفاهیم و 

مهارت هاي زیر مجهز باشد: 
é آشنایي با فلسفه و مباني آموزش فني وحرفه اي؛

é تسلط بر دانش برنامه ریزي درسي و آموزشي؛
é آشنایي با روان شناسي رشد؛ 

é آشنایي با روش ها و فنون یاددهي- یادگیري؛ 

é آشنایي با روش هاي تعیین محتوا و توانایي تصمیم گیري 
براي انتخاب درس ها؛ 

é آشــنایي با روش هاي تعیین مواد آموزشــي و توانایي 
تصمیم گیري براي انتخاب آن ها؛ 

é آشــنایي با مفاهیــم و رویكردهــاي جهاني آموزش 
فني وحرفه اي؛ 

é آشنایي با ساختار و نظام آموزشي و رشته هاي آموزش 
فني وحرفه اي در ایران و جهان؛ 

é آشــنایي كلي با مفاهیم و دیدگاه هاي اقتصاد كالن و 
خرد؛ 

é آشنایي با ساختار كلي اقتصاد و بازار كار و اشتغال در 
ایران؛ 

é آشــنایي بــا ســازمان هاي بین المللــي در آموزش 
فني وحرفه اي؛

é آشــنایي با طبقه بندي مشاغل و روند تغییرات شغلي 
در ایران؛ 

é آشنایي با فرایند و تدوین استانداردهاي مهارتي؛ 
é آشــنایي با ماهیت و ویژگي هاي محیــط كار و انواع 

روش هاي برقراري ارتباط میان آموزش و محیط كار؛ 
é آشنایي با اصول پژوهشي و روش هاي آماري؛ 

é توانایي گردآوري و تحلیل داده هاي مورد نیاز از بازار و 
محیط كار؛ 

é توانایي تجزیه و تحلیل شغلي؛ 
é توانایي كار تیمي و هدایت و رهبري تیم؛ 

é توانایــي رصد تغییرات و تحوالت فنــاوري و دانش  و 
شرایط بازار كار؛ 

é آشــنایي با برنامه ریزیي نرم افزار رایانه اي و استفاده از 
فضاي مجازي؛ 

é تســلط نسبي به زبان انگلیسي براي استفاده از منابع 
بین المللي. 

تجربه هاي آموزشي و میداني نشان  مي دهند، برنامه ریز 
درســي فني وحرفه اي، عالوه بر دانش و توانایي هاي ذكر 
شــده، نیازمند كســب تجربه در فعالیت هاي گوناگون 
آموزشــي، به ویژه تدریس و همچنین تجربة فعالیت  در 

محیط كار در صنعت یا سایر بخش هاي اقتصادي است. 

تربیتبرنامهریزدرسيفنيوحرفهاي
تربیت نیروهاي متخصص در حوزة آموزش فني وحرفه اي 
یكي از چالش ها و مشــكالتي اســت كه نظام آموزش 
فني وحرفه اي كشور با آن روبه روست. با وجود گسترش 
آموزش هاي فني وحرفه اي رسمي و غیررسمي در كشور و 
نیاز منطقي آن به نیروهاي متخصص در همة حوزه هاي 
آموزش فني وحرفه اي، مانند برنامه ریز درسي و آموزشي، 
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مجموع 352 ساعت به شــرح جدول1 ارائه شده است. 
این درس ها را همة كســاني كه مي خواهند این دوره را 
ببینند، باید بگذرانند. افــزون بر این، درس هاي دیگري 
زیر عنوان درس هاي اختیاري، شــامل 10 عنوان درس، 
جمعاً 20 واحد، پیش بیني شده است كه دانشجویان باید 
از میان آن ها 4 عنوان درس شــامل 8 واحد )جدول2( را 
براساس گرایش مورد عالقة خود انتخاب كنند.  عالوه بر 
درس هاي اصلي و اختیاري، دانشجویان باید در نیم سال 
آخر دوره با اجراي پژوهشي در زمینه یكي از موضوع هاي 
مرتبط با آموزش فني وحرفه اي پایان نامة خود را كه معادل 
4 واحد اســت، بنویســند. با گذراندن مجموع 28 واحد 
اصلي و اختیاري تهیة 4 واحد پایان نامه، دانش آموختگان 
مي توانند با مدرك كارشناسي ارشد فار غ التحصیل شوند.  
اجراي این سناریو به طور مستمر مي تواند براي نیازهاي 
نظام آموزش فني وحرفه اي كشور، كارشناسان برنامه ریزي 
درســي و آموزشي تربیت كند و در صورت گرایش  بندي 
درس هاي اختیاري، مي توان گرایش هاي متفاوتي را در 

آموزش فني و حرفه اي ارائه كرد. 
ســناریوي2: با توجه به اینكه اجراي ســناریوي اول 
نیازمند تشــریفات اداري و آموزشي براي تصویب نهایي 
است و تصویب و اجراي آن در دانشگاه به زمان نیاز دارد، 
سناریوي دوم براي تربیت و آماده سازي برنامه ریزان درسي 
فني وحرفه اي پیشنهاد مي شــود. در این سناریو امكان 
اجراي آموزش توســط آموزش   و پرورش و ســازمان هاي 
فني وحرفه اي یا مؤسسات آموزشي آزاد، یا آموزش كوتاه 
مدت  توسط دانشگاه وجود دارد. دورة آموزش براي افرادي 
در نظر گرفته مي شود كه با مدرك كارشناسي به عنوان 
كارشناس برنامه ریزي درسي و آموزشي فني وحرفه اي یا 
مشاغل مرتبط با آن مشغول به كار هستند و به آموزش 
تكمیلي نیاز دارند. در این سناریو، ابتدا از شركت كنندگان 
در دورة آموزشي آزمون اولیه  براي تعیین سطح دانش و 
مهارت آن ها در حوزة برنامه ریزي درسي گرفته مي شود 
و براســاس این آزمون نیازهاي آموزشي آنان نسبت به 
موضوع هاي اصلي كه در جدول 3 ارائه شــده اند، تعیین 
مي شود. ســپس متناســب با این نیاز در دوره شركت 
مي كنند و پس از موفقیت در ارزشــیابي نهایي، گواهي 
گذراندن دوره را دریافت مي دارند. درس هاي ارائه شــده 
در این دوره به صورت فشــرده و به روش كارگاه آموزشي 
به اجرا در مي آیند و بــا هدایت مدرس دوره و همكاري 
شركت كنندگان در دوره، مباحث درسي به صورت تلفیق 
نظري و عملي در قالب كار گروهي ارائه مي شوند. ارزیابي 
شركت كنندگان در دوره به صورت تكویني و پایاني انجام 
خواهد شد و یكي از مال ك هاي ارزشیابي انجام كارهاي 

مدیر و كارشناس آموزشي، كارشناس تدوین استانداردهاي 
مهارتي و آموزشي، پژوهشــگر آموزش فني وحرفه اي و 
غیره، هنوز در سطح كارشناســي و كارشناسي ارشد و 
باالتر در هیچ یك از دانشــگاه ها، حتي دانشگاه هایي كه 
پسوند فني وحرفه اي را همراهي مي كنند، رشتة تحصیلي 
تخصصي در حوزة آموزش فني وحرفه اي تأسیس نشده 
و تالش هــاي انجام شــده هم تاكنون به ثمر نرســیده 
است. در حالي كه در بســیاري از كشورها، آموزش هاي 
فني وحرفه اي در باالترین سطوح آموزشي به صورت رشتة 
تخصصي آموزش داده مي شود، مراكز پژوهشي معتبري به 
پژوهش و مطالعه در این حوزه مي پردازند و دائمًا مفاهیم و 

روش هاي جدیدي را ارائه و گسترش مي دهند. 
این نقص در نظام آموزشي ما موجب شده است كه اواًل نظام 
آموزش فني وحرفه اي كشور در وزارت آموزش وپرورش و 
سایر سازمان ها، برنامه ریزان، كارشناسان و مدیران آموزش 
فني وحرفه اي خود را براساس تجارب آموزش و رشته هاي 
فني  و مهندسي انتخاب كنند. ثانیًا مباني نظري و مفاهیم 
و روش هاي آموزش فني وحرفه اي متناســب با نیازها و 
شرایط كشور توسعه نیابد و كارشناسان ناگزیر از نسخه هاي 
مطالعه شده در كشورهاي دیگر پیروي كنند. با توجه به 
این نكات، ضمن تأكید بر ضرورت تأســیس رشته هاي 
تحصیالت تكمیلي در حوزة آموزش فني وحرفه اي، براي 
تربیت برنامه ریز درسي آموزش فني وحرفه اي دو سناریو 

قابل ارائه است: 
سناریوياول: تأسیس رشــتة تخصصي برنامه ریزي 
درسي آموزش فني وحرفه اي در سطح تحصیالت تكمیلي 
در دانشــگاه هاي كشــور، به ویژه در دانشگاه هایي كه با 
آموزش فني وحرفه اي سروكار دارند؛ مانند »دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایي«، »دانشگاه فني وحرفه اي« و همچنین 
دانشــكده هاي علوم تربیتي ]خالقي و عصاره، 1391[. 
در ســناریوي اول، با توجه به ویژگي هاي برشمرده براي 
برنامة درسي و برنامه  ریز فني وحرفه اي، الگویي از درس ها 
و محتواي آموزشي در ســطح تحصیالت تكمیلي ارائه 
مي شود. این الگو براساس مطالعه اي كه توسط خالقي با 
همكاري عصاره )1391( انجام شد و پس از نظرسنجي و 
مشاوره با متخصصان آموزش فني وحرفه اي نهایي شد كه 
براساس آن، جدولي از درس هاي اصلي و اختیاري براي 
آموزش و تربیت برنامه ریز درسي و آموزشي و همچنین 
كارشــناس آموزش فني وحرفه اي در سطح كارشناسي 
ارشــد تدوین شــد و در اینجا به عنواني چارچوبي براي 
تربیت این نیروها پیشنهاد و عرضه مي شود. در این الگو 
با توجه به استاندارد آموزش عالي، درس هایي زیر عنوان 
درس اصلي شــامل 18 واحد نظــري و 2 واحد عملي با 
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عملي طي دوره اســت.  با توجه به ویژگي هاي ارائه شده 
در مباحث قبلي، در این ســناریو 10 عنوان درســي در 
52 جلسة دو ســاعته،  جمعاً 104 ساعت ارائه مي شود. 
یك جلسه براي پیش آزمون دوره و یك جلسه هم براي 
ارزشیابي پایاني شركت كنندگان در دوره، به دوره اضافه 
مي شود. طول دوره متناسب با تعداد جلسات اجرا شده 
در هر روز مي تواند متفاوت باشــد و براســاس شرایط و 
مقتضیات ســازمان تقاضا كننده دوره تنظیم شود. براي 
مثال، اگر هر روز چهار جلسة صبح و بعد ازظهر تشكیل و 
برنامه به صورت چهار روز در هفته اجرا شود، یا به عبارت 

دیگر، در هر هفته 16 جلســه اجرا شود، طول دوره برابر 
ســه هفته و دو روز خواهد بود. با تغییر تعداد جلســات 
روزانه و تعداد روزهاي هفته به همان نســبت طول دوره 
از نظر زمان اجرایي مي تواند در طول یك ماه تغییر كند. 
اجراي سناریوي2 در كوتاه مدت مي تواند سبب آمادگي 
نســبي و دانش افزایي در كارشناسان برنامة درسي شود. 
ارزیابي دوره پس از اجرا، توسط كارشناسان و پژوهشگران 
مي تواند به بهبود و اصالح محتواي آن متناسب با تغییرات 

و تحوالت دانش و فناوري بینجامد. 

جدولشماره1:دروساصلي

عنواندرسردیف
درسهايتعدادساعتتعدادواحد

پیشنیاز جمععملينظريجمععملينظري

32-232-2مباني و فلسفة آموزش فني وحرفه اي1
212323232برنامه ریزي درسي آموزش فني وحرفه اي2
32-232-2اقتصاد تحلیلي آموزش فني وحرفه اي3
-32-232-2مدیریت مراكز آموزش و تربیت حرفه اي 4
32-232-2صالحیت هاي حرفه اي5
32-232-2روش هاي ارزشیابي از برنامه هاي درسي آموزش فني وحرفه اي6
64-21332روش ها و فنون پژوهش در آموزش فني وحرفه اي7
32-232-2نظام هاي یاددهي- یادگیري در آموزش فني وحرفه اي8
32-232-2 زبان تخصصي9

1822028864352جمع

جدول2.درسهاياختیاري

عنواندرسردیف
رشتههايكارشناسيتعدادساعتتعدادواحد

معافازدرسهاي
پیشنیاز جمععملينظريجمععملينظري

32-232-2تولید مواد آموزشي1
23232-2سازمان ها و قوانین مرتبط با آموزش فني وحرفه اي در ایران و جهان2
32-232-2مهارت هاي پایه در آموزش فني وحرفه اي3
-32-232-2ارتباط آموزش و محیط كار 4
32-232-2تدوین استاندارد هاي آموزشي و حرفه اي5
32-232-2سیر تحول و شكل گیري آموزش فني وحرفه اي در ایران و جهان6
32-232-2مطالعة نظام هاي آموزش فني وحرفه اي و سیر تحول آن  ها7
32-232-2برنامه ریزي توسعة منابع انساني در آموزش فني وحرفه اي8

32-232-2طراحي و برنامه ریزي آموزشي در آموزش فني وحرفه اي9
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مهدياسماعیلي
مقاله

شایستگي ها براساس نظام جدید آموزش دوره دوم 
متوسطه پرداخته شده است.

كلیدواژهها: شایســتگي هاي غیرفني، صالحیت 
حرفه اي، هنرآموز، هنرستان

مقدمه
اگرچه در كشــورهاي گوناگون به شایستگي هاي 
غیرفني به صورت جدي و بنیادي پرداخته شده است 
ولي تعریف یكساني از این مهارت ها و شایستگي ها 
وجود ندارد. در برخي كشورا با وجود تعریف یكسان، 
برداشــت هاي گوناگوني نیز از آن ها مي شود. فرایند 
تهیه، تدوین و كاربست این شایستگي ها ممكن است 
خواســتگاه هاي متفاوتي داشته باشــد و حوزه هاي 
متنوعي درگیر این فرایند گردند. اگرچه نیاز دنیاي 
كار مي تواند سرمنشــأ وجود چنین شایستگي هایي 
قلمداد شود ولي نگاه هاي فلسفي، تربیتي و راهبردي 
هر كشــور بر روي ماهیت و ابعاد این شایستگي ها 
تأثیر خواهد گذاشت. از طرفي الگوي تعاملي دنیاي 
كار و دنیاي آموزش تعیین كنده چیســتي و قلمرو 
شایستگي هاي كلیدي، مهارت هاي استخدام پذیري، 
مهارت هــاي كلــي، مهارت هاي نــرم، مهارت هاي 
مشترك، مهارت هاي توانمندساز حیاتي، مهارت هاي 
مهارت هاي  انتقال پذیــر،  مهارت هــاي  ضــروري، 

فرارشته اي و ... به این شایستگي هاي داده مي شود.
تعاریــف گوناگونــي از شایســتگي هاي غیرفني 
شده اســت كه مي توان آن ها را به چند دسته زیر، 

گروه بندي نمود:
 شایســتگي هاي بسیار ضروري براي محیط كار و 

زندگي اجتماعي در حال تغییر
 شایســتگي هاي ضروري براي استخدام و توسعه 

شخصي در اجتماع و زندگي
 شایستگي هایي كه یك شخص براي موفقیت در 

یادگیري، كار، حل مسائل و مشكالت نیاز دارد.
 شایســتگي هایي كه یك محیط كاري با ســطح 
عملكردي باال نیــاز دارد و دنیاي آموزش باید آن ها 

را آموزش دهد.
 شایستگي هایي كه براي موفقیت در دامنه وسیعي 

چكیده
در دهه هاي اخیر بحث هاي مربوط به شایستگي هاي 
غیرفنــي به عنوان یك موضوع اصلي آموزش و مورد 
نیاز دنیــاي كار در قلمرو آموزش هاي فني وحرفه اي 
مطرح گردیده و در سطح گسترده اي بین كشورهاي 
مختلف به آن پرداخته شده است. در كشور ما، پس 
از ابالغ برنامه درســي ملي ایــران و تغییرات نظام 
آموزش دوره دوم متوســطه، این شایســتگي هاي 
به صورت تلفیقي و مســتقل در برنامه هاي درســي 
رشته هاي مختلف فني وحرفه اي گنجانده شده است.

بــا توجه به اهمیت باال، جدیــد بودن، پیچیدگي 
رویكرد آموزش، نبــود نظام تربیت مربي و هنرآموز 
بــراي این شایســتگي ها، ضرورت تربیــت مربیان 
مربوطــه و توجه جدي بــه صالحیت هاي حرفه اي 
آنــان را دوچندان كرده اســت. در این نوشــته به 
ابعــاد و مؤلفه هاي صالحیت حرفــه اي مربیان این 

صالحیت حرفه ای مربيان شايستگى هاى غيرفنى 
در نظام جديد آموزش هنرستان
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از فعالیت ها در آمــوزش، تربیت فني، كار و زندگي 
نیاز است.

تغییرات ســریع فنــاوري، پیچیدگي هاي دنیاي 
كار، تغییر ســریع تركیب نیروي انســاني بازار كار، 
افزایــش رقابت در محیــط كار از جمله مؤلفه هایي 
اســت كه آموزش به صورت تلفیقي یا مســتقل این 
شایســتگي ها را پراهمیت مي سازد. در برخي موارد 
حوادث و صدمات شــغلي در محیط كار نیز از نبود 
چنین شایستگي هایي است. از طرفي ارتقا شغلي و 
حرفه اي نیز به این توانایي ها در محیط كار وابســته 
است. همچنین انگاره هاي استخدام و اشتغال در قرن 

بیست ویكم تغییر پیدا كرده است به طوري كه:
 تمركز بیشتر بر استخدام پذیري دارد تا استخدام

 تأكید بیشــتر بر آموزش پذیر بودن دارد تا مهارت 
آموخته گشتن

 تأكید بیشتر بر یادگیري دارد تا تدریس
 تأكید بیشتر بر مشاغل سبز دارد تا مشاغل سنتي

این ها تنها مواردي هستند كه ضرورت پرداختن و 
آموزش شایستگي هاي غیرفني دنیاي كار را مسجل 

مي نماید.
از طرفــي ضرورت توجه به تربیت معلم، هنرآموز و 

مربي به دالیل زیر بایستي بیشتر احساس شود:
1. جدید و نو بودن موضوع شایستگي هاي غیرفني

2. نبــود نظام تربیت مربي و هنرآموز براي آموزش 
چنین شایستگي هایي در گذشته

3. جایگاه و ارزش نسبتًا پایین این شایستگي ها در 
نظام آموزشي نسبت به شایستگي هاي فني

4. نبود پست هنرآموزي و مربي گري براي آموزش 
این شایستگي ها

5. پیچیدگي آموزش شایســتگي هاي غیرفني با 
رویكرد تلفیقي یا مستقل

6. تنوع گسترده این آموزش ها در كلیه رشته هاي 
مختلف و حرفه هاي گوناگون

7. دشــواري ســنجش و ارزشــیابي از كســب 
شایستگي هاي غیرفني

8. ضــرورت و نیــاز ســریع دنیــاي كار به این 
شایستگي ها

ابعادومؤلفههايشایستگيهاي
غیرفني

در نگاشت چهارم برنامه درسي ملي ایران، ابعاد و 
مؤلفه هاي شایســتگي هاي غیرفني شامل موارد زیر 

مي باشند:
 شایستگي هاي اساسي: سواد، محاسبه و استفاده 

از فناوري؛
 شایستگي هاي بین فردي: كار تیمي، ارتباط مؤثر، 
احترام بــه عقاید و رعایت حقــوق دیگران، كنترل 

هیجانات؛
 شایســتگي هاي تفكر: حل مســئله، تفكر نقاد و 
انتقادي، تفكر خالق، استدالل، تفكر سیستمي، تفكر 

منطقي؛
 شایستگي هاي شخصیتي: ایمان، مسئولیت پذیري، 
راست گویي، شــكیبایي، سخت كوشــي، مدیریت، 
برنامه ریــزي و وجــدان كاري، اخــالق حرفــه اي، 

قانون مداري، اتكاء به نفس، كنجكاوي؛
 شایستگي هاي كســب و كار: كارآفریني، نوآوري 
و مهارت هاي شــغلي، عالقه منــدي به كار و تالش، 

ارتقاي كارایي و بهره وري و كاهش هزینه ها؛
 شایستگي هاي اجتماعي: زندگي اخالقي و كارآمد 
در جامعــه اطالعاتــي با حفظ ارزش هــاي دیني و 

اخالقي، مهارت هاي شهروندي.
در فرایند طراحي و برنامه ریزي درسي آموزش هاي 
فني و مهارتــي در نظام جدید آموزش متوســطه، 
شایستگي هاي غیرفني به صورت جدول زیر مشخص 
و بــراي تلفیق در شایســتگي هاي فني هر رشــته 
تحصیلي ـ  حرفه اي در وجه عملكردي و مســتقل با 

نگاه دیسیپلیني كدبندي شده است.

توانايي آموزش اخالق حرفه اي و 
آموزش تلفيقي نوآوري و کارآفريني 
از مهم ترين شايستگي هاي مورد نياز 

مدرسان است.
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جدولفهرستشایستگيهايغیرفنيدرنظامجدیدآموزشيفنيومهارتيوكدهايمربوطه

حوزه هاي 
شایستگي هاي غیرفنيصالحیت

تفكر
)NI(

استدالل
)N11(

تصمیم گیري
)N12(

حل مسئله
)N13(

تفكر انتقادي
)N14(

تفكر خالق
)N15(

نگرش سیستمي
)N2(

داشتن درك 
درست از 

سیستم سازماني 
)N21(

تنظیم و اصالح 
عملكردهاي 

سیستم
)N22(

بهبود 
عملكردهاي 

سیستم
)N23(

یادگیري 
مادام العمر و 
كسب اطالعات

)N3(

جمع آوري 
و گردآوري 

اطالعات
)N31(

سازمان دهي 
اطالعات
)N32(

تفسیر 
اطالعات
)N33(

كاربرد 
فناوري 
اطالعات 
)N34(

یادگیري
)N35(

توسعه 
شایستگي و 

دانش
)N36(

مستند 
سازي

)N37(

كاربرد فناوري
)N4(

انتخاب و 
به كارگیري 
فناوري هاي 

مناسب
)N41(

به كارگیري 
فناوري هاي 

مناسب
)N42(

نگهداري 
فناوري هاي 
به كار گرفته 

شده
)N43(

ارتباط مؤثر و 
كار تیمي
)N5( 

اجتماعي بودن 
 )مردمي بودن(

)N51(

مهارت گوش 
كردن )خوب 

شنیدن(
)N52(

ایفاي نقش 
در تیم
)N53(

شركت در 
اجتماعات و 

فعالیت ها
)N54(

نمایش 
قدرت 
رهبري 

افراد
)N55(

احترام 
گذاشتن بر 
ارزش هاي 

دیگران
)N56(

آموزش 
دیگران
)N57(

مذاكره
)N58(

مدیریت
)N6( 

خودمدیریتي
)N61(

مدیریت كارها و 
پروژه ها
)N62(

مدیریت 
كیفیت
)N63(

مدیریت 
زمان

)N64(

مدیریت 
منابع مالي 

)N65(

مدیریت مواد 
و تجهیزات

)N66(

مدیریت 
منابع 
انساني
)N67(

ویژگي هاي 
شخصیتي 

)N7(
تعالي فردي

)N71(
مسئولیت پذیري

)N72(
درستكاري
)N73(

كارآفریني
)N8( 

كارآفریني
)N81(

محاسبه و 
ریاضي
)N9( 

محاسبه و 
ریاضي
)N92(

دروسشایستگيهايغیرفنيدرنظامجدیدآموزشي

در نظام جدید آموزش متوسطه شایستگي هاي غیرفني با دو رویكرد تلفیقي و مستقل آموزش داده مي شود. 
در رویكرد تلفیقي شایستگي هاي غیرفني با شایستگي هاي فني تلفیق شده و در اهداف، محتوا، ارزشیابي و 
كتاب هاي درسي در كارگاه ها و دروس رشته هاي مختلف شاخه فني وحرفه اي مورد توجه قرار گرفته است. در 
رویكرد مستقل پنج درس شایستگي هاي غیرفني در خوشه این شایستگي ها در جدول دروس پایه هاي 10، 
11 و 12 هنرستان و در تمامي رشته ها در نظر گرفته شده است. عالوه بر این یك درس نیز با نام »كارآفریني 
و تولید« به صورت انتخابي براي دانش آموزان متوســطه نظري در ادامه درس كار و فناوري پیشنهاد گردیده 

است.
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تربیت دیني و 1
اخالقي

تعلیمات دیني 
)دیني، اخالق و 

قرآن(1
2

تعلیمات دیني 
)دیني، اخالق و 

قرآن(2
2

تعلیمات دیني 
)دیني، اخالق و 

قرآن(3
2

عربي، زبان 
1عربي، زبان قرآن 13عربي، زبان قرآن 12قرآن 1

زبان و ادبیات 2
2فارسي 23فارسي 22فارسي 1فارسي

____2زبان خارجي 22زبان خارجي 1زبان هاي خارجي3

4
خوشه دروس:

مطالعات 
اجتماعي

جغرافیاي 
عمومي و 

استان شناسي
2تاریخ معاصر2علوم اجتماعي 22

خوشه دروس:5
انسان و سالمت

2تربیت بدني 23تربیت بدني 22تربیت بدني 1

انسان و محیط _____
سالمت و بهداشت2زیست

آمادگي دفاعي
2
3

6

خوشه دروس:
انسان و 

مهارت هاي 
زندگي

_____
درس انتخابي )1. 

هنر 2. تفكر و سواد 
رسانه اي(

مدیریت خانواده و 2
2سبك زندگي

7
خوشه دروس:

شایستگي هاي 
غیرفني

الزامات محیط 
كارگاه نوآوري و 2كار

2اخالق حرفه اي2كارآفریني

_____

كاربرد فناریو هاي 
نوین مدیریت 
تولید انتخابي 

سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي 

آموزشي

2____

8

خوشه دروس:
شایستگي هاي 
پایه )ریاضي، 

فیزیك و شیمي(

2درس پایه4درس پایه4درس پایه

9
خوشه دروس:

شایستگي هاي 
فني و كارگاهي

8كارگاه 85كارگاه 82كارگاه 1

8كارگاه 86كارگاه 83كارگاه 2

4دانش فني تخصصي_____3دانش فني پایه

درس مشترك 
تجمیعيكارآموزي__4گروه

40جمع40جمع40جمع

برنامه ویژه 10
مدرسه

زمینه سازي براي اجراي بند 5ـ5 سند تحول بنیادین و بند 2_13 برنامه درسي مشتمل بر عناویني 
مانند پژوهش و ارائه خالقانه )سمینار(، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل 

)ساالنه 50 تا 100 ساعت(

براساس راهنماي برنامه درسي، اهداف كلي دروس شایستگي هاي غیرفني مطابق جدول زیر است:
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جدولاهدافكليدروسشایستگيهايغیرفني
هدف كلينام درسردیف

الزامات محیط كار1
هنرجویان پس از گذراندن این درس، توانایي به كارگیري الزامات عمومي مورد نیاز محیط كار از قبیل 
به كارگیري استانداردهاي ایمني و بهداشــت، ارگونومي و مدیریت كیفیت، به كارگیري قوانین كار و 

یادگیري فناورانه و مادام العمر فني وحرفه اي را كسب مي نمایند.

نوآوري و كارآفریني2
هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایي به كارگیري شایستگي نوآورانه در تعیین و درك موقعیت 
خود و بهبود آن را در برخورد با چالش ها و مسائل زندگي و فعالیت هاي حرفه اي را كسب مي نمایند. 
عالوه بر این، آنان در به كارگیري شایســتگي كارآفریني در ایجاد كســب و كار به صورت نوآورانه در 

گروه هاي بزرگ شغلي توانمند مي گردند و شخصیت كارآفرینانه آن ها رشد و پرورش مي یابد.

كاربرد فناوري نوین3

هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایي به كارگیري شایســتگي فناورانــه و مولد در تعیین و درك 
موقعیت خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مســائل و حل آن ها در گروه هاي بزرگ و شغلي خود را 
كسب مي نمایند. آن ها در انتخاب فناوري هاي نوین، آینده شغلي و حرفه اي و تحلیل تغییرات فناوري رشته 
تحصیلي خود توانمند خواهند شد. تحلیل مزایا و فرصت ها، معایب و تهدیدها، خواستگاه فناوري و چرخه 
عمر فناوري، شایستگي هاي الزم را كسب مي نمایند و تهدیدها، خواستگاه فناوري و چرخه عمر فناوري، 

شایستگي هاي الزم را كسب مي نمایند. فناوري ها براساس نقشه علم و فناوري كشور تعیین خواهند شد.

مدیریت تولید4
هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایي به كارگیري شایستگي پیش بیني، برنامه ریزي و بازاریابي 
براي محصوالت یا خدمات در حوزه شغلي و رشته تحصیلي خود و همچنین توانایي انتخاب روش هاي 

تولید و مدیریت پروژه را كسب خواهند كرد.

اخالق حرفه اي5
هنرجویان پس از گذراندن این درس، به مراتبي از سطوح شایستگي كالن اخالق حرفه اي در تعیین 
و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مســائل اخالقي حرفه و حل آن ها در عرصه هاي 

مختلف ارتباط با خدا، خلق و خلقت را در انجام تكالیف كاري در شغل و حرفه دست مي یابند.

هر درس شایستگي هاي غیرفني از مجموعه اي پودمان و شایستگي تشكیل شده است كه براي هر پودمان 
یك نمره شایستگي مستقل در كارنامه هنرجویان اختصاص مي یابد:

جدولعناوینپودمانهايشایستگيهايغیرفني
پودمان هاي شایستگيدرس

كاربرد فناوري هاي نوین

سواد فناورانه
فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري همگرا و مواد نوتركیب
انرژي هاي تجدیدپذیر

از ایده تا محصول

مدیریت تولید

تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه

كارگاه نوآوري و كارآفریني

حل خالقانه مسائل
نوآوري و تجاري سازي محصول

طراحي كسب و كار
بازاریابي و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه اي

امانت داري
مسئولیت پذیري

درستكاري
رعایت انصاف

بهر ه وري

الزامات محیط كار

محیط كار و ارتباطات انساني
فناوري در محیط كار
محیط و قوانین كار

ایمني و بهداشت محیط كار
مهارت كاریابي
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مسیرتوسعهحرفهايوشغليوسطوحصالحیتموردانتظار*

سطح 8

سطح 7

صالحیت حرفه اي هنرآموز ارشد رشته هاي تحصیلي ـ حرفه اي و 
شایستگي هاي غیرفني

سطح 6

سطح 5صالحیت حرفه اي هنرآموز رشته تحصیليـ  حرفه اي

صالحیت حرفه اي تكنسین/ كاردان حرفه اي 
)در كلیه رشته هاي تحصیليـ  حرفه اي(

سطح 4

صالحیت حرفه اي كمك تكنسین/ كمك كاردان حرفه اي 
)در كلیه رشته هاي تحصیليـ  حرفه اي(

سطح 3

صالحیت حرفه اي نیروي كار ماهر
)در كلیه رشته هاي تحصیلي ـ  حرفه اي(

سطح 2

سطح 1

*سطوحصالحیتبراساسقانوننظامجامعآموزشوتربیتفنيوحرفهايومهارتميباشد

توسعهحرفهايمربیانوهنرآموزانشایستگيهايغیرفني

توسعه حرفه اي را مي توان به صورت »پیش بیني و امكان پیشرفت در یك گروه بزرگ شغلي و ایجاد مسیرهاي 
متنوع براي رسیدن به سطوح باالي مهارت« تعریف نمود. طراحي مسیرهاي گوناگون براي پیشرفت و ارتقاء 
نیروي كار به ویژه حرفه هاي آموزشــي و مربي گري از جنبه هــاي گوناگون مورد توجه قرار مي گیرد. افزایش 
انگیزه، تسهیل و ارتقاء مهارت و شایستگي، انعطاف پذیري نیروي كار، مدیریت منابع انساني و نیروي آموزشي 
كشــور، ایجاد یك ساختار منسجم شــغلي و حرفه اي از جمله این موارد اســت. در شكل زیر مسیر توسعه 
حرفه اي براي آموزش هاي شایستگي هاي غیرفني نشان داده شده است. در صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان 
تمام رشته هاي تحصیلي، آموزش شایستگي هاي غیرفني در حدود دروس مستقل این شایستگي ها طراحي 

شده است. در سطوح باالتر آموزش این شایستگي ها به طور تخصصي تر و وسیع تر در نظر گرفته شده است.
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جدول صالحيت مدرسين دروس شايستگي هاي غيرفني
ساعت آموزششاخص های عملکردی شايستگی در آموزش و تربيت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شايستگی ها

ام 
ی ع

ی ها
تگ

يس
شا

می
معل

فه 
حر

ک 
وژي

داگ
۱.  توانايی انتخاب و به کارگيری فناوری آموزشیپ

۲. توانايی تحليل سبک های يادگيری
۳. توانايی مديريت کالس درس و کارگاه

۴. توانايی تحليل و انتخاب روش های سنجش و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
۵. توانايی تحليل و به کارگيری روش های تدريس

۶. توانايی تحليل ويژگی های روان شناختی دانش آموزان
۸. توانايی تحليل فلسفة تعليم وتربيت

۳۰۰ ساعت

زی
مو

نرآ
ه ه

حرف
ک 

وژي
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
يس

شا

۱. توانايی تحليل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
۲. توانايی اجرای نيازسنجی شغلی و حرفه ای

۳. توانايی برنامه ريزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
۴. توانايی طراحی آموزشی وابسته به موقعيت

۵. توانايی تحليل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
۶. توانايی تحليل آموزش مبتنی بر شايستگی

۷. توانايی تعيين سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
۸. توانايی تحليل و کاربرد ارزشيابی مبتنی بر شايستگی

۹. توانايی کاربرد راهنمايی شغلی و حرفه ای در مسير شايستگی

۳۰۰ ساعت

۱۰. توانايی آموزش و اجرای تلفيقی نوآوری و کارآفرينی
۱۱. توانايی آموزشی اخالق حرفه ای

۱۲. توانايی آموزش الزامات محيط کار
۱۳. توانايی آموزش مديريت توليد

۱۴. توانايی آموزش کاربرد فناوری های نوين

۶۰۰ ساعت

شايستگي هاي فني 
رشته هاي تحصيلي 

ـ حرفه اي
۲۵۰۰ ساعتشايستگي هاي فني رشته هاي تحصيليـ  حرفه اي مشترك (دروس تخصصي رشته ها)

شد 
ز ار

مو
نرآ

ه ه
حرف

ي 
ي فن

ي ها
تگ

يس
شا

ني
يرف

ي غ
ي ها

تگ
يس

شا

۱. كسب شايستگي آموزش تفكر سيستمي (۶۸ ساعت)
۲. كسب شايستگي آموزش نوآوري نظام يافته ـ تريز (۳۴ ساعت)

۳. كسب شايستگي آموزش مسئوليت پذيري اجتماعي (۶۸ ساعت آموزش)
۴. كسب شايستگي آموزش تفكر طراحي (۳۴ ساعت)
۵. كسب شايستگي تحليل تربيت اخالقي (۳۴ ساعت)

۶. كسب شايستگي آموزش سيستم مديريت بهداشت و ايمني (۶۸ ساعت)
۷. كسب شايستگي آموزش بازاريابي (۳۴ ساعت)

۸. كسب شايستگي تحليل مديريت و فلسفه فناوري (۳۲ ساعت)
۹. كسب شايستگي تحليل كارآفريني فناورانه (۶۸ ساعت)

۱۰. كسب شايستگي مديريت پروژه (۶۴ ساعت)
۱۱. كسب شايستگي مديريت رفتار سازماني (۳۲ ساعت)

۱۲. كسب شايستگي تحليل فلسفه اخالق (۵۱ ساعت)

 ۶۰۰ ~

ساعت

صالحيت حرفه اي هنرآموزان و مربيان آموزش شايستگي هاي غيرفني
با توجه به جداول و عناوين پودمان ها و شايستگي هاي غيرفني فهرست صالحيت هاي مورد نياز هنرآموزان 
و مربيان جهت تدريس اين شايســتگي ها چه به صورت مســتقل و چه به صورت تلفيقي در جدول زير نشان 

داده شده است.

ـ شايستگي ها به سه دسته عمومي، فني و غيرفني تقسيم مي شود.
ـ آموزش به مفهوم كلي آن استفاده شده است. اين واژه براساس سند تحول هم ارز واژه «تربيت» است.

ـ ســاعت آموزش و تربيت جهت كسب شايستگي ها و صالحيت هاي هنرآموزان به صورت معادل و ميانگين 
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بسته آموزش شایستگي هاي غیرفني براي معلمان شامل كتاب هاي درسي، كتاب هاي راهنماي معلم، فیلم 
آموزشي دوره ضمن خدمت، راهنماي برنامه درسي دروس اخالق حرفه اي، كارگاه نوآوري و كارآفریني، الزامات 
محیط كار، كارآفریني و تولید، مدیریت تولید و كاربرد فناوري هاي نوین مي باشــد. همچنین براي درس هاي 
نوآوري و كارآفریني دو منبع آموزشي معلمان و براي درس اخالق حرفه اي دو منبع دیگر جهت دانش افزایي 

تهیه شده است.

بستهآموزشيمعلمان

در نظر گرفته شده است.
ـ ساعت آموزش ها با توجه به تمام سطوح صالحیت حرفه اي پیشنهاد شده است.

ـ واژه پداگوژي به معني روش و عمل آموزش به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کار رفته اســت و 
داراي چهار رکن اصلي است:

1. تفاوت هاي فردي دانش آموزان
2. تفاوت هاي محیط یادگیري به ویژه در آموزش هاي فني وحرفه اي )کالس، کارگاه، کارآموزي و عملیات میداني(

3. تفاوت در پیامدهاي یادگیري )سنجش براساس شایستگي هاي دنیاي کار(
4. تفاوت در سازمان دهي یادگیري به دلیل محیط هاي یادگیري در آموزش هاي فني وحرفه اي

5-  توانایي، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیار عملکردي )استانداردهاي( دنیاي کار تبدیل 
به شایستگي مي شود.
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 بسته آموزشي معلمان: 
ضمن              شي دوره  سي، كهابهاي راهنماي مدلم، فيلم آموز شامل كهاب هاي در گهاي هاي غير فني براي مدلمان  شات گهه آموزش  ب

دروس اخالق حرفه اي، كارگاه نوآوري و كارآفرتني، اهزاماظ محيط كار، كارآفرتني و يوهيد، مدترتت خدمت، راهنماي برنامه درسااي 
يوهيد و كاربرد فناورتن هاي نوتن مي باشااد. همچنين براي درس هاي نوآوري و كارآفرتني دو منبع آموزشااي مدلمان و براي درس 

 است.  اخالق حرفه اي دو منبع دتار جهت دانش افزاتي يهيه شده 
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محمدکفاشان
حمیدمنصوری
احمددانشفر

مقاله

کیفیت برگزاری دوره ها دارد. چالش های مزبور در ابعاد 
متفاوت این فرایند، اعم از ســتاد و صف، وجود دارند و 
ریشة اصلی آن ها مشکالت و تنگناهای مالی است که بر 
تمام فرایندها تأثیر محسوس و معناداری داشته و دارند. 

در ادامه به مواردی از آن ها اشاره می شود. 

1.ضرورتواهمیتبرگزاریدورههای
توجیهیـآموزشی

تغییــرات برنامه هــا و کتاب های درســی، به منظور 
سازگاری با شرایط اجرا و پاسخ گویی به تغییرات  محیط 
کار و فنــاوری، و به تبع آن، تغییــر رویکرد از نگارش 
کتاب درسی به تولید منابع آموزشی با ساختار مبتنی 
بر شایستگی، و تغییر شیوة ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
از امتحان های مرسوم به سنجش شایستگی  و عملکرد، 
و توسعة راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، از جمله مسائلی 
هســتند که ضرورت برگــزاری این دوره هــا را توجیه 
می کنند. تحقیقات مختلفی در این مورد انجام شده اند 
و ضمن توجه به صالحیت های حرفــه ای هنرآموزان، 

آموزش های ضمن خدمت در نظر گرفته شده اند.

مقدمه
دوره های توجیهی ـ آموزشــی دوره هایی هستند که 
بــرای تبیین هدف ها، رویکرد ها، روش های آموزشــی، 
فناوری های جدید، شیوة اجرای فعالیت های آموزشی،  
فرایندهای یاددهی ـ یادگیری، چگونگی اجرای آموزش، 
نحوة ارزشــیابی و ... برنامه ها و بســته های آموزشــی 
جدید التألیف برای هنرآموزان و معلمان، برگزار می شوند. 
این دوره های آموزشــی، بدون تردید به شــرط اجرای 
اســتاندارد، نقش تعیین کننــده ای در کیفیت فرایند 
یاددهی و یادگیری دارند و از طرف دیگر موجب ارتقای 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان خواهند شد.
منظور از صالحیت حرفه ای مجموعه ای از شایستگی ها، 
شــامل دانش، مهارت و نگرش است که به تناسب هر 
شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در فرایندهای آموزشی 
و تجربی در محیط های آموزشی، کاری و جامعه کسب 
و بــه رفتار حرفه ای تبدیل می شــوند ]آیین نامه نظام 

صالحیت حرفه ای، 1391[.
معمواًل فرایند اجرای این دوره ها با چالش ها و مشکالت 
اساسی مواجه است و نقش تعیین کننده ای در کمیت و 

چالش های دوره های توجیهی  ـ آموزشی ارتقای 
صالحیت حرفه ای هنرآموزان رشته های فنی وحرفه ای

وضعيت مطلوب

وضعيت موجود
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به عنوان نمونه، بخشی از یافته های تحقیق خندقی 
و همکارانــش )1391( که تحت عنوان »نیازســنجی 
هنرآموزان هنرســتان های  شایســتگی های حرفه ای 
فنی وحرفه ای به منظور تطبیق شایستگی های حرفه ای 
از دید هنرآموزان و کادر مدیریتی فنی وحرفه ای« انجام 
شد، نشــان داد که هنرآموزان فنی وحرفه ای به آموزش 
ضمن خدمت فوری و ضروری در 38 شایستگی حرفه ای 

از 79 شایستگی حرفه ای مورد بررسی نیاز دارند.
 شایستگی های زیر از جمله شایستگی هایی بودند که از 
منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی فنی وحرفه ای به عنوان 

مهم ترین شایستگی های حرفه ای مطرح شدند:
1. برنامه ریــزی و اجــرای طرح اشــتغال زایی برای 

هنرجویان فنی وحرفه ای؛
2. همکاری با بازار کسب و کار و صنعت در طراحی و 

اجرای برنامه های آموزش فنی وحرفه ای؛
3. استفاده از منابع، وسایل و تسهیالت کسب و کار و 

صنایع موجود در جامعة محلی و منطقه ای؛
4. تجزیه وتحلیل نیازهای بازار کار و رویه های استخدام 

در سطح محلی و ملی؛
5. حفظ و تداوم دانش فنی در حوزة حرفه ای تخصصی 

مربوط به خود. 
از طرف دیگر، به دنبال تغییر و تحوالتی که در حوزة 
آموزش های فنی وحرفه ای به ویژه پس از تدوین فرایند 
برنامه ریزی درســی در ســال 1391 به وجود آمد، این 
آموزش ها از دو سال به سه سال افزایش یافتند و براساس 
راهبردهای موجود در »سند تحول بنیادین« و »برنامة 
درسی ملی«، رویکرد برنامة درسی به آموزش و تربیت 
براساس شایستگی تغییر یافت. به تبع آن، تهیة بسته های 
آموزشــی در دستور کار کمیسیون های تخصصی دفتر 
تألیــف کتب درســی فنی وحرفــه ای و کاردانش قرار 
گرفت که شامل کتاب درسی و نرم افزار آموزشی، کتاب 
راهنمای هنرآموز و نرم افزار آن و کتاب کار هنرجوست. 
کتاب های درســی جدید در بستة آموزشی، متفاوت از 
کتاب های قبلی شدند. رویکرد پودمانی در تألیف، ارائه 
و ارزشیابی، کاهش حجم محتوا با تأکید بر فعالیت های 
یادگیری ســاخت یافته، درهم تنیدگی شایستگی های 
فنی و غیرفنی در محتوا، در نظر گرفتن انواع تعامل بین 
هنرجو و هنرآموز، هنرجو و محتوا، و هنرجو و هنرجو از 
طریق فعالیت های یادگیری ساخت یافته، از مهم ترین 
ویژگی های کتاب های جدید هستند. با این اوصاف، به 
منظور ایجاد شــرایط مطلوب بــرای اجرای برنامه های 
درسی جدید و با توجه به اینکه یکی از جنبه های مهم 
اشاعة برنامة درســی، آموزش ضمن خدمت معلمان و 

هنرآموزان است، دوره های توجیهی ـ آموزشی به صورت 
الکترونیکی و حضوری پیش بینی شــدند. این دوره ها 
در پایه های دهم و یازدهم بــه اجرا در آمدند و در پایة 

دوازدهم نیز در مواردی در حال اجرا هستند.

2.تحلیلمیزانمشارکتهنرآموزاندر
دورهها

میزان مشــارکت هنرآموزان در دوره های توجیهی ـ 
آموزشــی حضوری کشــوری )اعم از متمرکز و تأمین 
مدرس( حدود 75 درصد و میزان مشارکت هنرآموزان 
در دوره های مشابه اســتانی حدود 30 درصد است که 
درصد بســیار پایینی است. معنای این میزان مشارکت 
آن اســت که بیشتر از نیمی از هنرآموزان بدون سپری 
کردن دوره های توجیهی ـ آموزشی و آشنایی با هدف ها، 
رویکردها، برنامه ها، چگونگی آموزش، نحوة ارائه فعالیت ها 
و ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی بسته های آموزشی، به 
تدریس مشغول می شوند که آسیب ها و تبعات ناشی از 

آن کاماًل روشن است و نیازی به پژوهش ندارد.
در این زمینه تفاوت محسوسی بین استان ها از حیث 
حضور هنرآموزان در دوره های کشــوری و به دنبال آن، 
برگزاری دوره های مشابه استانی وجود دارد؛ به نحوی که 
بعضی استان ها حضور حداکثری و کاماًل فعالی دارند و 
متأسفانه بعضی استان ها حضور حداقلی و بسیار کم رنگی 
دارند. چگونگی حضور استان ها در دوره های سال 1396 
در جدول 1 آمده اســت. از جمله عواملی که باعث این 
امر می شود، می توان به کمبود اعتبارات و عدم تخصیص 
آن، نداشــتن ردیف مســتقل مالی مختص دوره های 
توجیهی ـ آموزشــی و ضمن خدمت در اعتبارات، روند 
کند اطالع رسانی، فقدان بسترسازی و تمهید مقدمات 
حضور هنرآموزان از طرف اداره های کل آموزش وپرورش 
استان ها، نپرداختن حق مأموریت به شرکت کنندگان، 
نبود وسیلة نقلیة مناسب، مشغول به کار بودن هنرآموزان 

در حرفه های ذی ربط و ... اشاره کرد. جای جدول

3.آسیبشناسیوضعیتاجرای
دورههایاستانی

در خصوص میزان مشــارکت هنرآموزان الزم اســت 
تأکید شود، یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که تا حد زیادی 
مورد غفلت قرار می گیرد، ارزشیابی از کم و کیف اجرای 
دوره های آموزشی ـ توجیهی اســتانی است. تا به حال 
تمرکز ارزشیابی دوره ها روی چگونگی اجرای دوره ها در 
مرکز، یعنی دوره هایی که مستقیمًا با مدیریت دفترهای 
ســتادی انجام می شد، بوده است. یکی از الگوهای ارائه 
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جدول1.فهرستسهمیةاستانهاوحاضراندردورههایتوجیهیـآموزشی
کتابهایجدیدالتألیفسال1396

اسامی استان ها ردیف

سهمیه و حاضرین دوره ها

کاردانشمتمرکز کشوریتأمین مدرس
جمع کل 

سهمیه
جمع کل 
حاضران

درصد 
حاضران

حاضرانسهمیهحاضرانسهمیهحاضرانسهمیه 

303080619911910084/03آذربایجان شرقی1
2929573799957578/94آذربایجان غربی2
2828391199764863/15اردبیل3
31331541319919417389/17اصفهان4
2726341998705375/71البرز5
26186095412356/09ایالم6
2824221395594271/18بوشهر7
2825141399514792/15چهارمحال وبختیاری8
2925471298854552/94خراسان جنوبی9
3432140639918310456/83خراسان رضوی10
282435998724156/94خراسان شمالی11
30297554981149179/82خوزستان12
282528597653756/92زنجان13
2927141096524382.69سمنان14
281236695732331/50سیستان و بلوچستان15
33325951981019190/09شهر تهران16

شهرستان های استان 17
3127553099956669/47تهران

34296232981056965/71فارس18
2823562999936165/59قزوین19
3027362396755674/66قم20
2827423899797493/67کردستان21
292786669912410282/25کرمان22
3126252099655584/61کرمانشاه23
282210093472553/19کهگیلویه و بویراحمد24
2828583099956770/52گلستان25
2928531799915459/34گیالن26
292519997574171/92لرستان27
31287539991157666/08مازندران28
2925241499624877/41مرکزی29
2927562798946265/95هرمزگان30
3127362397765775همدان31
2927583099966668/75یزد32

94082315879222882512815199870/97جمع
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شــده برای تبیین جایگاه ارزشــیابی در آموزش ضمن 
خدمت، الگوی کرکپاتریک )Kirk Pattrik( اســت. 
این الگو به دنبال ســنجش تأثیرات برنامه )ارزشــیابی 
پایانی و پیگیری( است و در این زمینه، سطوح متفاوتی 

را برای آن شناسایی می کند:
ســطح1.واکنش:  پرسش اساســی در این سطح 
ارزشیابی چنین است: »میزان رضایت شرکت کنندگان 
از شرایط اجرا، امکانات و تسهیالت، استادان و پشتیبانی 

چقدر است؟«
سطح2.یادگیری: پرسش اساسی در این سطح آن 
است که: »شــرکت کنندگان در دوره چه چیزی را یاد 

گرفته اند؟«
سطح3.رفتار: پرسش اساسی در این سطح آن است 
که: »دورة آموزشــی چه تأثیرات بلند مدتی بر عملکرد 
شغلی شرکت کنندگان دوره داشته است که معمواًل 3 تا 

6 ماه بعد باید مورد ارزشیابی قرار گیرد؟«
سطح4.نتایجسازمانی: پرسش اساسی در سطح 
چهارم که در چارچوب نتایج ارزشــیابی است، چنین 
است: سازمان یا مؤسسه چه نفعی از دوره های آموزشی 
برده است و تأثیرات سازمانی این دوره ها کدام اند ]فتحی 

و اجارگاه، 1392[.
دو ســطح اول و دوم تا حدودی در دوره های متفاوت 
مورد توجه قرار گرفته اند، ولی دو سطح سوم و چهارم، 
یعنی رفتار و نتایج سازمانی، به دلیل برخی از عادت ها 
در سیستم های اداری و دشواری های خاص خود مورد 
غفلت قرار گرفته اند. با وجــود این، اطالعات مختلفی 
از طریــق گزارش های اجــرای دوره هــا، هنرآموزان و 
همکاران اســتانی واصل شده است که نشان می دهند، 
اجرای دوره های مشــابه به دالیل متفاوت در استان ها 
تکرار نشده اســت، یا تعداد دوره های اجرا شده در حد 
انتظار نبوده است، و یا اطالعات از اینکه تأثیر دوره های 
آموزشی تأمین مدرس، متمرکز و الکترونیکی بر افزایش 
کارایی هنرآموزان در چه حدی بوده است و چه تأثیری 
بر افزایش یادگیری های هنرجویان داشته است، اندک 
است. برخی از شــواهد حاکی از آن است که دوره های 
آموزشی به دالیل زیر در استان ها به اجرا در نمی آیند و 

یا با استقبال مواجه نمی شوند. 
1. به حد نصاب نرسیدن آمار کالس ها؛

2. انگیزه و عالقه نداشتن هنرآموزان برای شرکت در 
دورة آموزشی و توانمند نبودن برخی مدرسان دوره های 

کشوری؛
3. پایین بــودن اعتبارات اختصاص یافته، پیش بینی 
نشدن فضای آموزشی و رفاهی مناسب، استفادة مکرر و 

بیش از حد از امکانات و تجهیزات )فرسودگی تجهیزات و 
...(، برخورد علمی نکردن هنرآموزان و ... و سطحی نگری 
و بی توجهی به حضور مســتمر در کالس و غیبت های 

بیش از حد؛
4. اشــتغال هنرآموزان در بازار کار و نداشتن فرصت 
برای شــرکت در دوره ها و یا ترجیح فعالیت در بازار کار 

آزاد به منظور داشتن درامد بیشتر؛
5. فقدان هنرآموز واجد شرایط؛

6. محدودیــت تعداد هنرآموز در برخی از رشــته ها؛ 
مانند رشته های صنایع شیمیایی، صنایع دستی و صنایع 

ریخته گری؛
 7. نرسیدن به موقع کتاب های جدید التألیف.

4.تحلیــلمیزانتناســبصالحیت
دورههای نیازمندیهای با هنرآموزان

آموزشی
معمــواًل در این دوره ها ســعی می شــود، زبده ترین 
هنرآموزان در رشــتة تحصیلی ذی ربــط از طرف ادارة 
کل آموزش وپرورش استان شرکت کنند که توانایی های 
کافی در زمینة تخصصی رشــته را دارند. اما با توجه به 
عدم اجرای مطلوب دوره های آموزشــی بدو استخدام، 
ضمن خدمت و توجیهی ـ آموزشی هنرآموزان رشته های 
فنی وحرفــه ای، نظیــر تمامی معلمــان متخصص در 
رشــته های مختلف، هنرآموزان دارای صالحیت علمی 
کامل در رشــتة تحصیلی مربوطه هستند، ولی از علوم 
تربیتی آگاهی کاربردی ندارند. زمانی که نظام آموزشی 
متحــول یا دچار تغییر کلی می شــود، این خأل علمی 
بیشتر آشکار می شود.  مدرســان دوره های توجیهی ـ 
آموزشــی که عمومًا از مؤلفان و اعضای کمیسیون های 
تخصصی هســتند، در این دوره می کوشند این خأل ها 
را جبران و نکات ویژة برنامة درســی و بستة آموزشی را 
تبیین کنند تا اینکه بتوانند هنرآموزان را برای تدریس 
محتوای علمی مربوطه متناسب با رویکردها و هدف های 
برنامه های درســی ذی ربط مهیا کنند. در این بین در 
مواردی مشاهده می شود که بعضی از شرکت کنندگان، 
با وجود همة تأکیدات، از شــرایط و صالحیت کافی از 
حیث مدرک و رشتة تحصیلی، و از سنوات و تجربة کاری 
الزم برخوردار نیستند که در این صورت کار آموزش را با 

چالش و مشکلی کلی تری مواجه می کنند. 

5.آسیبشناسیفراینداجرایدورهها
ازمنظرمجریانوتعامالتبینآنها

به اعتقاد برخــی صاحب نظران، نحوة اجرای برنامه از 
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فرایند تهیه و تدوین آن مهم تر اســت. زیرا از یک ســو 
تــا زمانی که یک برنامه به اجرا در نیامده اســت، هنوز 
نتیجة معینی را برای سازمان و کارکنان به همراه ندارد، 
و از ســوی دیگر، بهترین برنامه ها هم ممکن اســت با 
اجرای نادرست نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشند. 
در حالی که یک برنامة ناقص، در صورت اجرای صحیح، 
می تواند بسیار اثربخش باشد ]فتحی واجارگاه،  1392؛ 

نقل از: گروه مشاوران یونسکو، 1378[.
طبق جمع بندی و تحلیل نتایج ارزشیابی از چگونگی 
اجرای دوره های آموزشــی که از سال های قبل تاکنون 
توســط »گروه پژوهش و ارزشیابی« دفتر برنامه ریزی و 
تألیف کتب درسی فنی وحرفه ای و کاردانش انجام شده 

است، می توان گفت: 
é در بیشــتر دوره ها، شــرکت کنندگان از مدرس یا 
مدرســان رضایت کامل داشته و مدرسان تعیین شده 
توانسته اند، رضایت هنرآموزان را جلب کنند و انتظارات 
آن ها را برآورده سازند. همچنین فرصت مشارکت و اظهار 
نظر نیز برای شرکت کنندگان فراهم بوده است. با توجه 
به اینکه هنرآموزان خود مدرس هستند، انتظار دارند از 
شایسته ترین مدرسان، به ویژه مؤلفان کتاب ها  استفاده 
شود تا بهرة بیشتری از دوره ها ببرند که این موضوع تا 

حد زیادی محقق شده است. 
é در کلیة دوره ها شــرکت کنندگان اظهار داشته اند 
که محتوای دوره با نیازهای شغلشــان تناسب داشته 
است. بنابراین ضرورت برگزاری دوره تأیید می شود. اما 
در مــواردی بین عنوان دوره و هدف ها و محتوای آن ها 

ارتباط وجود نداشته است.
é نظم در اجرای برنامه ها و ادارة جلســات به همراه 
عملکرد مناســب کارکنان اجرایی دوره هــا، از جمله 
مواردی هســتند که رضایت اکثر شــرکت کنندگان را 
فراهم کرده است؛ البته به استثنای برخی از دوره هایی 
که در سال های اخیر اجرا شدند و ابالغ نشدن به موقع 
اعتبار، سبب همکاری نکردن کارکنان مرکز مجری دوره 

و برخی نارسایی های دیگر شد.
é  زمان دوره ها از نظر تقریبًا همه شرکت کنندگان در 
دوره ها ناکافی بوده و با محتوای تعیین شده سنخیتی 
نداشــته است. با توجه به محدودیت زمان دوره ها، الزم 
اســت در خصوص مدیریت زمان و نحوة ارائة مطالب و 
برنامه اصالحاتی انجام گیرد تا بهترین استفاده از زمان 
در نظر گرفته شده به عمل آید. مدرسان در این خصوص 

نقش مهمی دارند. 
é »اطالع رســانی دیرهنگام و مبهم« از مشــکالت 
برگزاری دوره هاست و بیشتر شرکت کنندگان در دوره ها، 

از زمان و نحوة اطالع رســانی، به عنوان یکی از معضالت 
نام برده اند. 

به نظر می رسد برنامه ریزی برای برگزاری دوره ها باید 
زودتر انجام شود تا فرصت کافی برای مکاتبات، برطرف 
کــردن ابهامات احتمالی و توجیه اســتان، و انتخاب و 
معرفی هنرآموز دارای صالحیت فراهم باشد. به ویژه آنکه 
نگرش و طرز تلقی شرکت کنندگان نسبت به دوره های 
مذکور می تواند بر افزایش اثربخشی و عملکرد آنان مؤثر 

باشد. 
é به رغم اهمیت وضوح و روشنی هدف های دوره، قبل 
از شروع دوره، در تعداد قابل توجهی از دوره ها، هدف های 
دوره کامل و روشــن به اطالع شرکت کنندگان نرسیده 
است و شرکت کنندگان با ذهنیت و انتظارات متفاوت از 
دوره، در آن ها شرکت می کنند. این موضوع در سال های 

قبل هم مورد گالیة شرکت کنندگان بوده است. 
é وضعیت غذا و خوابگاه، بهداشــت و امکانات رفاهی 
دوره ها در بسیاری از دوره ها در شأن همکاران فرهنگی 

نبوده است.
é فضــای فیزیکی و تهویة کالس های اختصاصی نیز 
در مــواردی رضایت بخش نبوده و محل برگزاری تعداد 
قابل توجهی از دوره ها نیز از نظر موقعیت جغرافیایی و 

دسترسی به مرکز شهر و ... مساعد نبوده است. 
é در تعدادی از دوره ها، وســایل ســمعی و بصری، 
تجهیزات و امکانات الزم وجود نداشته، آمادة بهره برداری 
نبوده و یا مورد اســتفاده قرار نگرفته است که موجب 

نارضایتی شرکت کنندگان در برخی دوره ها شده است.
é برخالف انتظار شرکت کنندگان، در برخی از دوره ها 
کتــاب و منابع آموزشــی الزم یا در ابتــدای دوره در 
اختیارشــان قرار نگرفته و یا به طور کامل به آن ها داده 
نشده است. در مواردی هم پیگیری تهیه و تأمین هزینة 
آن ها به خود شرکت کنندگان واگذار شده است. منابع 
آموزشــی باید قبل از شروع دوره و یا در شروع دوره در 

اختیار شرکت کنندگان قرار گیرند. 
é اگر چه در تعدادی از دوره ها، بازدیدهای مناســب، 
مرتبــط، مفیــدی برنامه ریــزی و اجرا شــده اند، اما 
شرکت کنندگان انتظار دارند، این بازدیدها بیشتر مورد 
توجه قرار گیرند و در برنامه ها لحاظ شود. در دوره هایی 
که در سال های اخیر برگزار شده اند، بازدیدهای مفید و 
مؤثرتری از شرکت ها، کارخانه ها و مراکز تولیدی مرتبط 

انجام گرفته اند که بر غنای دوره ها افزوده اند.
 6. با توجه به مشــکالت ایجاد شده در اثر ناآشنایی 
هنرآموزان با کتاب جدید التألیــف و اتالف هزینه های 
برگزاری دوره، به علت عدم شرکت بیش از 30 درصد از 
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دعوت شدگان، الزم است در جهت بررسی و رفع مشکالت 
احتمالی عدم حضور و همچنین اتخاذ تدابیر تشویقی و 
تنبیهی الزام آور به منظور شرکت کامل هنرآموزان دعوت 

شده از هر استان در دوره ها، اقدام شود.
6.تحلیلفرایندتأمینمالیدراجرای

دورهها
موضوع تأمین مالی اجرای دوره ها که از مسائل اساسی 
تأثیرگــذار در کم و کیف برگزاری دوره هاســت، دارای 
فرایندی معیوب در نظام بودجه ریزی آموزش وپرورش 
اســت. به نحوی که ردیف مستقلی برای این امر مهم و 
حیاتی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی مشخص نشده 
و زیر عنوان »سایر«، در کنار بعضی فعالیت های موردی 
و مقطعی تعریف شده است که چون دیگر موارد مشترک 
در پیشبرد مقطعی امور نقش مؤثرتری دارند، معمواًل از 
سهم این مورد حیاتی کاسته و به آنان افزوده می شود. 
همین مشکل در کنار کمبود اعتبارات، تخصیص نیافتن 
صددرصدی و تأخیر در تخصیص، باعث به هم ریختگی و 
آشفتگی در تمام مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس 
از اجرا می شود که تأثیر مستقیمی بر کیفیت برگزاری، 
حضور هنرآموزان، مشــارکت مدرســان و تهیة مواد و 
رســانه های الزم برای برگزاری دوره های آموزشی را به 

همراه دارد. 

7.جمعبندیونکاتقابلتوجه
الزم اســت مشکالت دوره های توجیهی ـ آموزشی در 
چند بخش به شرح زیر تحلیل، بررسی و پیگیری شوند:

بخشاول مربوط به شورای سیاست گذاری در حوزة 
ســتادی است که گرچه جلســه های عدیده ای برگزار 
می شــوند، اما چون افرادی که در جلســه ها هستند، 
از قــدرت کافی برای تصمیم گیری در مســائل مالی و 
اعتباری برخوردار نیستند، تصمیمات آنان به نتیجه ای 
منجر نمی شــود. لــذا در انتهای امر خروجــی کار به 
گونه ای است که اگر این همه جلسه هم برگزار نمی شد، 
تفاوت معناداری در برگزاری دوره ها اتفاق نمی افتاد. در 
این جلســه ها که با مدیریت و محوریت مرکز آموزش 
نیروی انســانی برگزار می شــود و نمایندگانی از حوزة 
اجرای دوره ها )نظیر دانشــگاه شهید رجایی و دانشگاه 
فرهنگیان(، نماینــدگان معاونت مالی وزیر، نمایندگان 
حوزة برنامه ریزی و پژوهش، نمایندگان معاونت آموزشی 
و ... در آن ها حضور دارند، به دلیل ناباوری مدیران ارشد 
بر ضرورت و اهمیت برگزاری این دوره ها، نتیجة مثبتی 

حاصل نمی شود. 
بخشدوم مربوط بــه مراکز اجرای دوره هاســت. 

در ارزیابی به عمل آمــده از چگونگی برگزاری دوره ها 
کــه به کمک هنرآمــوزان منتخب شــرکت کننده در 
دوره ها، مدرســان، مؤلفان و سایر کسانی که در دوره ها 
حضور داشــته اند، صورت گرفته است، قریب به اتفاق 
شرکت کنندگان از خدمات مراکز اجرا به صورت کامل 
رضایت نداشــته اند. البته مراکز اجرا هم مشــکالتی را 
مطرح می کنند که اهم آن ها انجام نشدن به موقع تعهد 
واحدهای مالی و اداری و نحوة نامناسب پرداخت مبلغ 

قرارداد است. 
بخشسوم مربوط به مشکالت ناشــی از اداره های 
کل آموزش وپرورش اســتان هایی است که هنرآموزان 
و معلمــان را با حکم مأموریت همــراه با بار مالی اعزام 

نمی کنند. 
اغلب افــرادی که تجربه و خبرگــی دارند، از حضور 
در ایــن دوره ها امتناع می ورزنــد و عماًل به جای آن ها 
افرادی شــرکت می کنند که از تجربه و توانایی کمتری 
برخوردارنــد. عالوه بر پرداخت نکــردن حق مأموریت، 
تأمین نکردن وسیلة ایاب و ذهاب مناسب، و نپرداختن 
به اندازه و به موقع حق التدریس دوره های مشابه استانی 
به مدرســان مربوطه، از جمله عوامل اساسی استقبال 
نکردن هنرآموزان خبره از حضور در این دوره هاســت 
که باعث مشکالت عدیده ای از حیث کیفیت برگزاری 
دوره ها، چگونگی آموزش و برگزاری دوره های مشابه در 
سطح استان ها می شــود. به دلیل ابالغ نشدن به موقع 
اعتبار اجرای دوره های اســتانی، به طور متوسط از نظر 
کمی حدود 30 درصد دوره های مشابه در سطح استان ها 
برگزار می شود و از نظر کیفی هم قطعًا کیفیت برگزاری 
دوره ها بیشتر از 50 درصد در سطح استان ها نخواهد بود. 
این در حالی است که باالخره بودجة مربوط به دوره ها به 
استان ها داده خواهد شد، ولی عماًل برای آموزش مطلوب 
از آن اســتفاده نمی شود. چنانچه از بســتر و امکانات 
الکترونیکی با نگاه ویژه، حســاب شــده و دقیق برای 
برگزاری این دوره ها استفاده شود، بسیاری از مشکالت 
مرتفع می شوند و یا تقلیل می یابند. دوره های استانی اگر 
به صورت قطبی و با مشــارکت دفترهای تألیف برگزار 
شوند،  هم در کمیت و هم در ارتقای کیفیت دوره ها و هم 

در تقلیل هزینه ها می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
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حسنآقابابایی
مقاله

آموزشهایفنیوحرفهای«، برنامه های درســی 
بیش از 30 رشته، با جهت گیری به سمت »رویکرد 
مبتنی بر شایســتگی«4 طراحی و محتوای آموزشی 
نیز در قالب »بستة آموزشی«5 بر محور شش عنوان 
درسـ  پودمان برای هر رشته با عنوان بندی ترکیبی 

»شغل ـ محتوا« به اجرا درآمد.
این رویکــرد جدید در برنامه ریــزی آموزش های 
فنی وحرفه ای ـ بدون ســابقة قبلی ـ زمینة ارتقای 
کیفیــت آموزش هــای فنی وحرفه ای را براســاس 
»چارچوب صالحیت حرفه ای ملی«6 و کاهش فاصله 
میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار 

کار و شایستگی شاغالن در کشور فراهم می کند.
اما الزمة اجرای این برنامة تحولی، عالوه بر وجود 
برنامه های آموزشــی و تربیتی، فضــا و تجهیزات، 
منابــع مالــی، نیــروی انســانی دارای صالحیت و 
شایستگی های متناسب با این تغییرات است که باید 
برنامه های درســی آن در چارچوبی متناسب با این 
تحوالت ساختاری و محتوایی و چرخش های ناشی 
از این تحوالت، در همة فرایندهای آموزشی و تربیتی 
طراحی و در قالب نظام آموزش و تربیت هنرآموزان 

مقدمه
پس از ابالغ »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« 
در اواخر ســال 11390 توســط »شــورایعالی
انقالبفرهنگی«، همچنین ابالغ یکی از شــش 
زیرنظام های آن به نام »برنامة درسی ملی جمهوری 
اســالمی ایران«2 نظام آموزشی به لحاظ ساختاری 
به نظام 6ـ3ـ3 تغییر وضعیت داد. بر همین اساس، 
آموزش های فنی وحرفه ای رسمی3 نیز با اضافه شدن 
یک ســال به این آموزش ها در دورة دوم متوسطه، 
برنامه های درســی خود را بــاز طراحی  کرد. پس از 
مطالعة دقیق اسناد باالدستی درون دستگاهی وزارت 
آموزش وپرورش و فرادستگاهی، از جمله سیاست های 
کلی کشور در بخش های مرتبط و همچنین قوانین 
مصــوب مجلس شــورای اســالمی، ماننــد قانون 
اساســی و قانون برنامة پنج سالة توسعة جمهوری 
اســالمی ایران، گزاره های مربوط بــه آموزش های 
فنی وحرفه ای رسمی که ســهم و تکلیفی بر عهدة 
وزارت آموزش وپرورش تعیین می کردند، اســتخراج 
و تحلیل شــدند. در نهایت براساس طرح پژوهشی 
»طراحیچارچوبوفرایندبرنامهریزیدرسی

الزامات اجرای نظام آموزش و تربیت هنرآموزان 
متناسب با برنامه های درسی فنی وحرفه ای
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در طول برنامه های درسی آموزش فنی وحرفه ای به 
اجرا درآیند. در این نوشته، ابتدا تحلیلی از وضعیت 
موجود و مطلوب تربیــت و آموزش هنرآموزان ارائه 
شــده است. ســپس براساس شــاخص هایی مانند 
هدف هــا، نقش هنرآمــوزان در فراینــد یاددهی ـ 
یادگیری، زمان آموزش، ســطح شایستگی هایی که 

باید آموزش داده شوند، سطح مورد انتظار صالحیت 
حرفــه ای هنرآمــوزان و ... با وضعیــت مطلوب که 
ناشــی از تغییرات برنامه های درســی نظام آموزش 
فنی وحرفه ای رسمی اســت، مقایسه ای انجام شده 
اســت. در پایان نیز پیشنهادی درخصوص اصالح و 

تغییر وضع موجود ارائه شده است.

برای مقایسة وضع موجود با وضع مطلوب، الزم است ابتدا چارچوبی که شامل شاخص های مقایسه، معیارها 
و اهداف و نقش ها و ... تعیین شود و سپس به تحلیل دو وضعیت موجود و مطلوب پرداخته شود. شاخص های 

این تحلیل به شرح زیرند:
é نقش هنرآموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیری، از پرســاخت بودن در صحن یاددهی به کم ساخت شدن و 

ایفای نقش هدایت کنندة آموزش؛
é صالحیت حرفه ای مورد انتظار هنرآموزان؛

é زمان آموزش اختصاص یافته )فرصت یادگیری برنامه ریزی شده(؛
é سطح شایستگی هایی که براساس آن فرایند یاددهی، یادگیری و ارزشیابی انجام می شود؛

é مسیر توسعة حرفه ای در رشتة تحصیلی ـ حرفه ای و تربیت هنرآموز در همین مسیر؛
é کارآموزی و کارورزی در مسیر تربیت هنرآموزان؛

é آموزش های ضمن خدمت؛
é صالحیت های ورودی به دورة تربیت معلم فنی وحرفه ای.

1.تحلیلوضعموجودازمنظرشایستگیها
وسطحآنهاوزمانآموزشوسطحصالحیت

فارغالتحصیالنتربیتدبیرفنی
وجه مشترک تعریف های شایستگی این است که 
حاصل ترکیب نامــوزون دانش، مهارت و نگرش در 
انجام کار برابر اســتاندارد می باشد. انجام هر کار )در 
هر ســطح از صالحیت در حرفه ای مشخص( ممکن 

است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار 
باشد. ســطح کیفی شناخته شده از یک شخص در 
محیط کار را »سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز« 
گویند. ســطح شایســتگی انجام کار معیار اساسی 
»ارزشیابی« اســت. در کشورهای مختلف نظام های 
سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارند، اما نظام 

چهارسطحی معمول ترین آن ها به نظر می رسد.

چارچوبمقایسهایوضعیتموجودبامطلوب

سطح يک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار

دانستنیهایپایه،دارایآگاهیوتواناییکارتنهاتحتسرپرستی،فهمسطحپایه،فهرست
کردن،تشخیص،سؤالکردن،تواناییکسباطالعاتونیازمندسرپرستبودن

دانشفنیانجامکار،تواناییانجامکاربدونسرپرستیبهطورمستقل،توصیف،مشارکت،
توضیح،کاربااستفادهازخطوطراهنماودانستنزمانارجاعبهراهنما

ماهروقادربهآموزشوهدایتدیگران،برنامهریزیوتحلیل،پاسخگوییدربرابرکارهای
خود،سروکارداشتنباسطحوسیعیازکارهاوفعالیتها،کشفراههابرایافزایشمشارکت

خودودیگران،فراهمکردنخطوطراهنماوهدایت،ارائةشایستگیبهدیگران،تعیین
چشماندازبیرونی

خبرگیدرانجامکاروآموزشدیگران،ایجادنوآوری،سازگاری،عیبیابی،هدایتوراهنمای
دیگران،اقتباسچشماندازبلندمدت

نمودار1.نظامچهارسطحیشایستگی
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صالحیت حرفه ای مجموعه ای از شایستگی ها، شامل دانش، مهارت و نگرش است که به تناسب هر شغل یا حرفه 
تعیین، توسط فرد در فرایندهای آموزشی و تجربی در محیط های آموزشی، کاری و جامعه کسب و به رفتار حرفه ای 
تبدیل می شود. صالحیت حرفه ای قابل تقسیم به سطح هایی است و براساس »قانون نظام جامع آموزش و تربیت 

فنی وحرفه ای و مهارتی«7 به هشت سطح به شرح زیر طبقه بندی شده است:
é سطح کارگر ساده
é سطح کارگر ماهر

é سطح کمک کاردان حرفه ای )کمک تکنسین(
é سطح کاردان حرفه ای )تکنسین(

é سطح کاردان ارشد حرفه ای )کمک  مهندس(
é سطح کارشناس حرفه ای )مهندس حرفه ای(

é سطح کارشناس ارشد حرفه ای )مهندس ارشد حرفه ای(
é سطح دکترای حرفه ای

با مطالعه و بررسی برنامه های پیشنهادی رشته های مهندسی، و با لحاظ کردن درس های صالحیت معلمی که در 
»دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی« آموزش داده می شوند، می توان درس ها و آموزش های دورة تربیت هنرآموزی 
را به چهار دستة درس های تخصصی، درس های عمومی، درس های علوم پایة فنی و درس های تربیتی تقسیم کرد. 

در جدول 1 ساعت آموزشی، سطح شایستگی و صالحیت این درس ها آمده است.
 جدول 1. سیمای درس ها در دورة کارشناسی تربیت دبیر فنی ـ وضع موجود

سطجشایستگیقابلتطبیق8سطحصالحیتقابلتطبیقساعتآموزشیانواعدرسهاردیف
2 و 3کارشناسی440-420درس های عمومی1
2و 3کارشناسی410-400درس های تربیت معلمی2
2 و 3کارشناسی500درس های علوم پایة فنی3

درس های تخصصی4
2کارگر ماهر و کمک تکنسین120
2 و 3تکنسین و مهندسی2150

é درس های عمومــی که حوزه های اعتقادی و دینی، 
انقالبی و تربیت بدنی را شــامل می شــوند، عبارت اند 
از: اندیشة اســالمی 1 و 2؛ آشنایی با منابع اسالمی؛ 
اخالق اسالمی؛ تاریخ تمدن اسالمی؛ انقالب اسالمی؛ 
دانــش خانــواده و جمعیت؛ زبان فارســی؛ زبان دوم 
خارجی؛ تربیت بدنی 1 و 2. ســاعت آموزشی این نوع 
از شایستگی ها، 420 تا 440 ساعت از کل برنامه را به 
خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، 12 درصد از 

کل برنامه را پوشش داده است.
é درس های تربیت معلمی درس هایی هستند که معلم 
صرف نظــر از اینکه در چه رشــته ای یا مقطعی قرار 
اســت تدریس کند، باید آموزش ببیند. این درس ها 
عبارت اند از: اصول و فلسفة تعلیم وتربیت؛ روان شناسی 

تربیتــی؛ کلیات روش و فنون تدریس؛ مبانی و اصول 
برنامه ریزی درســی؛ اصول و مبانی طراحی آموزشی؛ 
کاربرد روش های تحقیــق در آموزش؛ کاربرد فناوری 
در آموزش؛ بررســی کتاب های درسی دورة متوسطه؛ 
چگونگی تدریس و تمرین معلمی. ساعت آموزشی که 
این شایستگی ها در برنامه به خود اختصاص داده اند، 
در دامنة 400 تا 410 ساعت از کل برنامه است؛ یعنی 

حدود 12 درصد برنامة آموزشی.
é درس هــای تخصصــی حرفه برای توانمندســازی 
هنرآموزان در رشته های تحصیلی در هنرستان ها برای 
اشــتغال حرفه ای در نظر گرفته شده اند که به عنوان 
نمونه، در رشــتة دبیری فنی برق شامل این درس ها 
می شــوند: مبانی برق؛ کارگاه عمومی و کارگاه برق؛ 
نقشه کشــی فنی؛ ریاضی مهندسی؛ آمار و احتماالت 
مهندســی؛ الکترومغناطیس؛ مدارهــای الکتریکی؛ 
الکترونیــک؛ سیســتم های دیجیتال ماشــین های 
الکتریکی؛ اقتصاد مهندسی؛ و ... که در مجموع 2770 
ساعت آموزشــی یا 76 درصد از کل برنامه را به خود 
اختصاص داده اند. الزم به توضیح است، در بررسی وضع 
موجود مشاهده می شود که حدود 120 ساعت از این 

برخي از شرکت کنندگان در دوره هاي 
توجيهي- آموزشي با وجود همة 
تأکيدات، از شرايط و صالحيت کافي 
براي حضور در دوره برخوردار نيستند.
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آموزش ها در سطح کارگر ماهر و کمک تکنسین است.
همچنین مطالعات نشان می دهند، پذیرش در دورة 
تربیت دبیر فنی در قالب دانشجویان با کد مشخص یا 
همان ستاره دار است. هدف اصلی آن تربیت مهندس 
اســت و درس های مربوط به صالحیت های حرفه ای 
معلمی به آن ضمیمه شــده اند. این یعنی در طراحی 
اولیه و هدف گذاری نگاه تربیت دبیر فنی وجود نداشته 
است. ورودی های این دوره غالبًا دیپلم و از دانش آموزان 
شاخة نظری و در سطح 2 صالحیت حرفه ای هستند 
که در مسیر توسعة حرفه ای ارتباط عمودی قطع شده 
است. دورة چهارسالة تربیت دبیر فنی نیز با انفکاک از 
مسیر آموزش فنی وحرفه ای طراحی و اجرا شده است. 
دوره های کارآموزی این دسته از ورودی ها 150 ساعت 
اســت که می باید در مراکز مرتبط با تخصص و رشتة 

خود به کار مشغول شوند.

2.تحلیلوضعمطلوبازمنظرشایستگیهای
حرفهایهنرآموزان،زمانآموزشوســطح
برنامههای در انتظــار )مورد آنها صالحیت

درسیفنیوحرفهای(
براســاس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، نگاه 
به معلم با چرخش هایی اساسی مواجه شده است که 

مهم ترین آن ها به شرح زیر بیان می شوند:
é از معلم به عنوان انتقال دهندة دانش، به معلم به عنوان 
مربی و اسوة تربیتی و سازمان دهندة فرصت های تربیتی 
متنوع برای احیا و ارتقای مراتب حیات طیبة متربیان؛

é از معلم به عنوان مجری تصمیمات برنامة درسی، به 
معلم تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی درسی؛

é از برنامه هــای صلب و بســته در تربیت مربیان، به 
برنامه های منعطف برای دســتیابی آنــان به هویت 
حرفه ای منحصربه فرد و توسعة آن مبتنی بر نظام معیار 

اسالمی؛
é از ارتقای خودبه خودی ســطح حرفه ای مربیان، به 
ارزیابی عملکرد و صدور درجة مربیگری براساس میزان 

کارامدی و اثربخشی؛
é از فرهنگ ســازمانی بســته )محصور بودن مربیان 
در فضای مدرسه(، به مشارکت جویی علمی و انتقال 
تجربیات در سطح های متفاوت )مدرسه، محلی، ملی 

و بین المللی(؛
é از نگاه به معلم به عنوان کارمند اداری، به نگاه به معلم 

به عنوان شخصیتی علمی و تربیتی.
در جدول 2 به لحاظ مفهومی طرح و اندیشة مطلوب 
با رویکرد »فطرت گرایی توحیدی« براســاس اســناد 
باالدســتی در آموزش های فنی وحرفه ای رسمی بیان 
شــده اســت. الزمة تحقق این طرح ها، عالوه بر فضا، 
تجهیزات و استلزامات مالی و اداری، و نیروی انسانی 
دارای صالحیت های مشــخص شــده در برنامه های 
درسی آموزش های فنی وحرفه ای است که باید تربیت 
یا ارتقا پیدا کنند. این امر محقق نمی شود، مگر اینکه 
در برنامه های درســی و آموزشی مراکز مجری تربیت 
نیروی انسانی، به خصوص تربیت هنرآموزان رشته های 
فنی وحرفه ای، اصالحاتی متناســب بــا نیازها وزارت 
آموزش وپرورش صورت گیرد. لذا تغییراتی براســاس 
چارچوب پیشــنهادی در جدول هــای 1 و 2 صورت 

پذیرفتند.

جدول 2. اجزای برنامة درسی ملی و تلقی آن ها در آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش
مؤلفههاواجزایبرنامة

تلقیدرشاخههایفنیوحرفهایوکاردانشدرسیملی

اکتساب شایستگی های فنی و غیرفنی دنیای کار و عمومی )حداقل های اجتماعی(1. آرمان های تربیتی9
2. تلقی نسبت به فرایند 

تحقق سطوح شایستگی ها براساس استانداردهای آموزشییادگیری10

3. تلقی نسبت به فرایند 
آموزشی11

فرایند آموزش مبتنی بر شایستگی و اطمینان از تحقق آن براساس استاندارد عملکرد در هر تکلیف کاری و ایجاد 
شرایط برای تداوم آن

4. تلقی نسبت به محیط 
یادگیری12

شایستگی
شایستگی های غیرفنی شایستگی فنیشاخة

شایستگی عمومیدنیای کار

مدرسه ایمشارکتیمشارکتی13فنی وحرفه ای

مدرسه ای + محیط واقعی محیط واقعی کارکاردانش
مدرسه ایکار

هنرجویان با ظرفیت ها و توانایی های گوناگون، نقشی فعال در کسب همة واحدهای شایستگی مبتنی بر استاندارد 5. تلقی نسبت به هنرجو13
عملکرد و با توجه به موقعیت های خویش دارند.

سازماندهی محیط یادگیری16 به منظور تحقق صالحیت های حرفه ای در یادگیرندگان6. تلقی نسبت به هنرآموز15
7. تلقی نسبت به فرایند 

ارزشیابی17
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر استانداردهای آموزشی

ارزشیابی نهایی براساس استانداردهای صالحیت های حرفه ای دنیای کار
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جــدول 3 که به طــور نمونــه بــرای صالحیت 
حرفه ای هنرآموزان رشــتة الکتروتکنیک شاخة 
فنی وحرفه ای در نظام جدید آموزشــی تهیه شــده 
است، می تواند وضعیت مطلوب و مطابق با تغییرات 
برنامه های درســی این رشــته را نشــان می دهد. 

همچنین، اطالعات مناسبی برای برنامه ریزی درسی 
دوره هــای تربیت دبیــر فنی یا تربیــت هنرآموزان 
براســاس صالحیت هــای الزم و مــورد نیــاز ارائه 
خواهد کرد. این جدول می تواند به ســایر رشته های 

تربیت دبیری نیز تعمیم داده شود.
جدول 3. صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشتة الکتروتکنیک شاخة فنی وحرفه ای در نظام جدید آموزشی

ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

ک 
وژی

داگ
م پ

 عا
ای

ی ه
تگ

یس
شا

می
معل

فة 
حر

1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ک٭
کنی

روت
کت

ة ال
شت

ی ر
 فن

ای
ی ه

تگ
یس

1. توانایی آموزش اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی )400 ساعت آموزش(شا
2. توانایی آموزش اجرای تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای تأسیسات حفاظتی و برق ساختمان های هوشمند )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش نصب رله های قابل برنامه ریزی )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(
8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت برق کار ماهر )34 ساعت آموزش(

9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت برق کار صنعتی )34 ساعت(
10. کسب شایستگی نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی ایمنی در تأسیسات الکتریکی )34 آموزش(

2800 ساعت

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین برقتکنسین٭

3.مقایسةدووضعیتموجودومطلوبومعرفیچارچوبپیشنهادیتغییراتدربرنامههای
درسیتربیتدبیرفنیباتوجهبهاستلزاماتبرنامههایدرسیشاخةفنیوحرفهای

جدول 4. سیمای درس ها در دورة کارشناسی تربیت دبیر فنی ـ وضع مطلوب
سطحشایستگیسطحصالحیتحرفهایساعتآموزشیانواعدرسهاردیف

درس های شایستگی های عام پداگوژیک 1
2 و 3کارشناسی300حرفة معلمی

درس های شایستگی های خاص 2
2 و 3کارشناسی900پداگوژیک حرفة هنرآموزی

2 و 3کارشناسی400درس های شایستگی عمومی3
3کارگر ماهر و کمک تکنسین2800درس های شایستگی های آموزش حرفه4
2تکنسین1800درس های شایستگی های حرفه ای5

منابع
1. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش.
2. ســند برنامة درسی ملی جمهوری 

اسالمی ایران.
3. ســند زیرنظام تربیت معلم و تأمین 
منابع انسانی نظام تعلیم وتربیت رسمی 
و عمومی جمهوری اسالمی ایران، پاییز 

.1396
4. قانــون نظام جامع آموزش و تربیت 

فنی، حرفه ای و مهارتی .
5. سند طراحی مفهومی آموزشی در 
شــاخة فنی و مهارتی )1394(. دفتر 
تألیف کتب درســی فنی وحرفه ای و 

کاردانش.
6. راهنمــای برنامة درســی رشــتة 
الکتروتکنیــک )1395(. دفتر تألیف 

کتب درسی فنی وحرفه ای و کاردانش.
7. برنامة پیشنهادی رشتة برق با لحاظ 
درس های صالحیت معلمی دانشــگاه 

شهید رجایی، 1396.
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جدول 5. مقایسة نوع درس و ساعت های آموزش در تربیت دبیر فنی: دو وضعیت موجود و مطلوب

وضعموجودانواعدرسهاردیف
)ساعتآموزش(

وضعمطلوب
درصدتفاوت)ساعتآموزش(

4404000-420درس های عمومی1

درس های تربیت معلمی و 2
410180078-400هنرآموزی

درس های تخصصی و آموزش حرفة 3
2770460040تخصصی

3600680047جمع4

براســاس اطالعات جدول 5 تفاوت معناداری بین 
آموزش های مربوط به صالحیت معلمی و هنرآموزی 
در وضــع موجود و مطلوب وجــود دارد. با توجه به 
اهمیت نقش هنرآموزان در فرایند یاددهیـ  یادگیری 
و همچنین چرخش اساســی در ایفای نقش آنان، از 
انتقال دهندة دانش به نقش تســهیل گر و هدایت گر 
آمــوزش و تربیــت، وضعیت آموزش هــای موجود 
هنرآموزی در راستای این تغییر و رویکرد اساسی گام 
برنمی دارد. این تفاوت ناشــی از آن است که توسعة 
حرفه ای در مســیر ارتقا به حرفة هنرآموزی هدایت 
نشــده است. صالحیت های مربوط به تخصص حرفه 
و آموزش آن نیز حــدود 40 درصد با وضع مطلوب 
فاصله دارد. در وضع موجود، عمدة تمرکز برنامه روی 
آموزش های سطح های 3 و 4 صالحیت حرفه ای است. 
با توجه به اینکه هدف تربیت هنرآموزانی است که باید 
صالحیت های حرفه ای آموزش شایستگی های خاص 
حرفه را کسب کنند، وجود این تفاوت تحقق هدف را 
با چالش مواجه می کند. موارد زیر برای نزدیک شدن 
بــه وضع مطلوب تربیت هنرآموزان با توجه به تغییر 

رویکرد نظام آموزشی پیشنهاد می شوند:

 1.طراحینظامتربیتحرفهایهنرآموزانو
راهاندازیدانشگاههایویژةتربیتهنرآموزان

طراحــی و ارتقای این نظام بایــد به گونه ای انجام 
گیرد که دانشجو/ هنرآموزان بتوانند با هنرستان های 
مجری رشــته های فنی وحرفه ای و نهادهای علمی و 
پژوهشی تعامل مســتمر داشته باشند و تجربه هایی 
واقعی در محیط های آموزشی و کالس درس کسب 

کنند.

2.طراحینظامبازآموزیمستمرعلمی
بدیهی است، با توجه به تغییرات سریع فناوری ها، 
و ارائــة یافته ها و نظریات جدید آموزش و یادگیری، 
ضــرورت دارد بعد از اتمام آمــوزش حرفه ای امکان 
بازآموزی وجود داشــته باشد و شــرایط برای ادامة 
تحصیل هنرآموزان آسان شود. الزم به توضیح است، 
این فرایند باید با نظام رتبه بندی معلمان نیز مرتبط 
باشد و صالحیت ها و معیارهای مشخصی برای ادامة 
تحصیل حرفه ای هنرآموزان بــا توجه به رتبه بندی 

آن ها به وجود آید.

3.اصالحبرنامههایدرســیوآموزشــی
تربیتدبیرفنی)هنرآموز(

این برنامه باید براساس چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملی )قانــون نظام جامــع آمــوزش و تربیت فنی، 
حرفه ای و مهارتی( و پیوســتگی آن ها با برنامه های 
درســی آموزش های فنی وحرفه ای رســمی در نظام 
جدید تحولی با مشارکت بخش های مرتبط در درون 

و برون آموزش وپرورش اصالح شوند.

4.طراحینظامارزیابیصالحیتهنرآموزان
در راســتای اجرای رتبه بندی هنرآموزان می باید 
نظامی که شامل قوانین و مقررات است و معیارهایی 
برای ارزیابی در آن ها تبیین شده است، برای ارزشیابی 
صالحیت هنرآمــوزان طراحی شــود. به طوری که 
بتوان صالحیت هایی از قبیل شایستگی های اخالقی، 
اعتقادی، انقالبی، حرفه ای و تخصصی را سنجید. این 
امر با مشارکت دانشگاه های برتر، حوزه های علمیه و 
کارشناســان و مدیران اجرایی با محوریت »دانشگاه 

شهید رجایی« انجام می پذیرد.

نتیجهگیریوپیشنهاد

پینوشتها
1. شــمارة ابــالغ/ 14274/90، تاریخ 
ابالغ 1390/12/1، شورای عالی انقالب 

فرهنگی.
2. مصوب جلسات 857 تا 872 شورای 

عالی آموزش وپرورش.
بزرگ ترین  آموزش وپرورش  وزارت   .3
ارائه دهنــدة این آموزش ها در کشــور 

محسوب می شود.
4. رویکــرد ســند تحــول بنیادین 

آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی.
5. بستة آموزشی شامل کتاب درسی 
هنرجو و کتاب راهنمــای هنرآموز و 
کتاب همــراه هنرجو و فیلم و نرم افزار 

و ... است.
6. چارچوبــی اســت که براســاس 
شاخص های توافق شده، صالحیت ها، 
مدارک و گواهی نامه را در ســطح ها و 
انواع متفاوت به صورتی منسجم به هم 

ارتباط می دهد.
7. این قانون در تاریخ 1396/8/24 در 
مجلس محترم شورای اسالمی تصویب 

شد.
8. این درس ها در چارچوب شایستگی 
تعریف نشده اند. نویسنده برای امکان 
تطبیق با تسامح شایستگی را در نظر 

گرفته است.
9. برنامة درســی ملی، بندهای 1، 2، 

3، 6 و 7.
10. برنامة درسی ملی، بند 9.

11. برنامة درســی ملی، بندهای 11، 
13 و 14.

12. برنامة درسی ملی، بند 4.
13. استفاده از ظرفیت های محیط کار.

14. برنامة درسی ملی، بند 4.
15. برنامة درسی ملی، بند 4.

یادگیری،  محیط  ســازمان دهی   .16
شــامل طراحی آمــوزش مبتنی بر 
شایستگی ها، تهیة  طرح درس، چیدمان 
یادگیــری، چیدمان  فیزیکی  محیط 
محیــط روانــی یادگیــری و اجرای 

آموزشی.
17. برنامة درسی ملی، بند 10.
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مقاله

هــر چند با رویكرد مبتني بــر »اصل جامعیت«، همة 
نیازهاي آموزشي هنرآموزان در جنبه هاي فني، انساني 
و ادراكي، در ســاختار دوره هاي آموزشــي مد نظر قرار 
مي گیرند، ولي با توجه به تحوالت و پیشرفت هاي مستمر 
علمــي و فناورانه، و تغییر و اصالح برنامه هاي درســي 
آموزش و پرورش مهارتي، دوره هاي آموزشي طراحي شده 

نیز به طور مستمر بازنگري و روزآمد مي شوند. 
ب.نیازســنجيشــاغل)هنرآموز(: نیازسنجي 
آموزشي شاغل، فرایند تعیین »نوع« و »مقدار« آموزشي 
اســت كه هنرآموزان در چارچوب هدف ها، راهبردها، 
سیاســت ها و شــاخص هاي آموزش هاي ساالنة منابع 
انســاني آموزش و پرورش باید طي كننــد. عوامل مؤثر 
در تعیین نیاز و نیاز ســنجي آموزشي عمومًا مبتني بر 
تحلیل نیاز »سازمان« و تحلیل نیاز »شاغل« اند و  ادارات 
آموزش و پرورش محل خدمت هنرآموزان موظف اند، با 
بهره گیري از نظرات متخصصان برنامه ریزي آموزشــي، 
نیازهاي آموزشــي هنرآموزان را در چارچوب معیارها و 

شواهد زیر شناسایي و اولویت بندي كنند: 
1.تجزیهوتحلیلوتعییننیازهايسازماني

شناســایي نیازها متناســب با هدف ها و راهبردهاي 
آموزش و پرورش؛ 

شناســایي  نیازها متناســب بــا برنامه هاي توســعة 
آموزش و پرورش؛ 

شناسایي نیازها براساس شرایط محیطي آموزش و پرورش. 
2.تجزیهوتحلیلوتعییننیازهايفردي

تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهاي فردي؛ 
تعیین اختالف بین شایســتگي هاي شــغلي موجود و 

مطلوب هنرآموزان؛ 
تعیین نیازهاي آموزشــي براســاس شكاف شایستگي 

هنرآموزان. 
الزم به ذكر است، برنامة آموزش ساالنة هنرآموزان كه با 
رعایت الزامات و فرایند هاي مد نظر آموزش و پرورش تهیه 
مي شــود، پس از تصویب  وكمیته برنامه ریزي سرمایه 

انساني قابلیت اجرا خواهد داشت. 

فرایندطراحيدوره
1.شناسایيتوانمنديهايموردنیازرشتةشغلي
هنرآموزي:در این مرحلــه، دانش، مهارت و نگرش 
)توانمندي هاي( مورد نیاز براي انجام هر یك از وظایف یا 

كلیدواژهها: ضمن خدمت، هنرآموزان، نظام جدید 
آموزشي

مقدمه
 »آمــوزش ضمن خدمــت« فراینــد برنامه ریزي و 
آموزش نظام مند منابع انساني است كه به منظور افزایش 
توانمندي هاي شــغلي )دانش، مهــارت و نگرش( افراد 
مستخدم یك ســازمان صورت مي پذیرد و هدف اصلي 
آن، بهبود شایســتگي ها و عملكرد كاركنان و افزایش 
كارایي و بهره وري ســازمان اســت. آموزش هاي ضمن 
خدمت هنرآموزان نیز چنانچه در چارچوب نظام آموزش 
كاركنان دولت به درستي و شایستگي برنامه ریزي و اجرا 
شــوند، موجب توسعه و تعالي آموزش و پرورش مهارتي 

خواهند شد. 

فرایندنیازسنجي
براساس هدف ها و راهبردهاي نظام  آموزش كاركنان 
دولت، نیازسنجي آموزش هنر آموزان شامل دو فعالیت 
اصلي است:  الف(نیازســنجيشغلهنرآموزي
وطراحــيدورههايآموزشــي:در ایــن مرحله 
تمامي پست هاي ســازماني كه در »طرح طبقه بندي 
مشــاغل معلمان« و ذیل رشــتة شــغلي هنرآموزي 
پیش بیني شــده اند، شناسایي مي شوند. سپس وظایف 
و مســئولیت هاي مورد انتظار و فعالیت  اصلي آن ها، با 
همــكاري متخصصان و صاحب نظران شــغل ها، مورد 
تجزیه و تحلیل قرار مي گیرند و توانمندي هاي )دانش، 
مهارت و نگرش( مورد نیاز براي انجام وظایف مشخص 
و عنوان هاي آموزش هاي مورد نیاز هر یك از شغل هاي 
هنرآموزي، با بهره گیري از نظرات برنامه ریزان درسي و 
متخصصان موضوعي، تعیین مي شوند. البته ممكن است، 
هریك از توانمندي ها به یك یا چند عنوان آموزشي نیاز 
داشته باشند و یا چند توانمندي زیر یك عنوان آموزشي 
حاصل شــوند. پــس از انتخاب عنوان هاي آموزشــي، 
هدف هاي رفتاري/ عملكردي مورد انتظار كه مي باید پس 
از آموزش در رفتار آموزشي و پرورشي فراگیرنده تبلور 
پیدا كنند، و سرفصل هاي آموزشي متناظر با هدف هاي 
رفتاري تدوین مي شوند و پس از تصویب در »كارگروه 
برنامه ریزي سرمایة انساني«، به عنوان آموزش هاي مورد 
نیاز شغل هاي رشتة شغلي هنرآموزي منظور مي گردند. 

فرايند طراحى و اجراى دوره هاى آموزش 
ضمن خدمت هنرآموزان در نظام جديد آموزشى

فریبرزحمیدي
اسفندیارچهاربند
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رشتة تدریس هنرآموازن مشخص مي شود.
2.تعیینعنوانهايآموزشي: در این مرحله، براي 
كسب توانمندي هاي مورد انتظار، عنوان هاي آموزشي 
كه بــا اجراي آن نیازهاي آموزشــي هنرآموزان تأمین 

مي شوند، تعیین مي گردند. 
3.طراحيدورههايآموزشــي: در این مرحله، 
هدف ها، ســرفصل  و محتواي دوره هاي آموزشي مورد 
نیاز هنرآموزان، در چارچوب مباني و اصول برنامه ریزي 
درســي و در قالب فرم )پیوســت( و مصوب ســازمان 
اداري و اســتخدامي كشور، طراحي و تدوین مي شوند. 
دوره هاي آموزشــي طراحي شده ویژة هنرآموزان، پس 
از طــي مراحل بررســي و تصویــب در مراجع قانوني 
ذي ربط )كارگروه برنامه ریزي سرمایة انساني و سازمان 
اداري و اســتخدامي كشور(، در چارچوب نظام آموزش 
كارمنــدان آموزش و پــرورش، قابل اجــرا خواهند بود. 
عنوان هاي دوره هاي آموزشــي هنرآموزان با اســتفاده 
از نظرات كارشناســي برنامه ریزي درسي و متخصصان 
موضوعي تعیین مي شوند. البته ممكن است، هر یك از 
توانمندي ها به یك یا چند عنوان آموزشــي نیاز داشته 
باشند یا برعكس، چند توانمندي  زیر یك عنوان آموزشي 

حاصل شوند. 

فراینداجرايدوره
اجراي آموزش هــاي كوتاه مدت هنرآموزان، با رعایت 
رویكرد ها و جهت گیري هاي كلي زیر و رعایت راهبردها، 
سیاست ها و خط مشي اجرایي مربوط، راهبري و مدیریت 

مي شود: 
é اولویــت اســتفاده از منابع و ظرفیت هــاي مراكز و 
مؤسسات آموزشــي بخش غیردولتي )تأیید صالحیت 

شده(؛ 
é گسترش بهره برداري از ظرفیت آموزش هاي مجازي و 

 )Blended-Learning( روش آموزش تلفیقي
é افزایش نقش مدرســه )هنرستان( به عنوان كانون و 
محور اصلي آموزش ضمن خدمت هنرآموزان )مدرسه 

محوري(. 
    اجــراي دوره هاي آموزشــي با عنایت بــه مادة 59 
قانون مدیریت خدمات كشــوري و سیاســت واگذاري 
تصدي امور اجرایي، با عقد قرارداد با دانشــگاه ها، مراكز 
و مؤسســات آموزش عالي و مراكز و مؤسسات آموزش 
غیر دولتي كه صالحیت آن ها توسط »سازمان اداري و 
استخدامي كشور« تأیید شده باشد، و با رعایت قوانین، 
آیین نامه ها و مقــررات معامالت دولتــي و موارد زیر، 

برون سپاري مي شود:

1.همكاريوعقــدقراردادباهریكازمراكزو
مؤسساتآموزشي

همكاري و عقد قرارداد با هر یك از مراكز و مؤسســات 
آموزشي موكول به بررسي الزمه و ارزیابي و تأیید كیفیت 
عملكرد آموزش و اجرایي آن هاســت. و هزینة هر نفر- 
ســاعت آموزش براي عقد قرارداد بر مبناي شیوة ارائة 
آموزش ها، نوع امكانات و تجهیزات آموزش، مواد و منابع 
آموزشي، شیوة ارزشیابي و تسهیالت رفاهي مورد انتظار، 
توسط »كارگروه برنامه ریزي سرمایه انساني« تعیین و 

تصویب مي شود.
 2.اجرايدوره

هر یك از مراكز و مؤسســات آموزشي صرفًا در حیطة 
مورد نظر مي توانند به اجراي دوره مبادرت كنند.

     با توجه به نقش محوري و مؤثر مدرســان در ارتقاي 
كیفیــت آموزش هاي كوتاه مدت، ســامان دهي فرایند 
شناسایي، تعیین صالحیت و ارزیابي عملكرد مدرسان 
و دوره هاي آموزشي از مواردي است كه در سیاست ها، 
ضوابط و مالحظات اجرایي آموزش هاي كوتاه مدت مورد 
تأكید قرار گرفته اســت. لذا »شوراي تعیین صالحیت 
مدرســان« كه تركیب اعضا و شــرح وظایــف آن در 
دستورالعمل هاي مربوط تعیین و ابالغ شده است، وظیفه 
دارد با تشكیل »كمیته هاي تخصصي«، صالحیت هاي 
»تخصصي« و »حرفه اي« مدرسان و داوطلبان تدریس 
در دوره هاي آموزشي را بررسي و ارزیابي كنند. اسامي و 
مشخصات مدرساني كه صالحیت آن ها تأیید شده باشد، 
در بانك اطالعات مدرسان كه به عنوان یكي از بخش هاي 
 »LTMS« زیر مجموعة سامانه ضمن خدمت فرهنگیان
پیش بیني شده اســت، ثبت مي شود. مدیران دوره ها و 
مراكز مجري آموزش هــاي كوتاه مدت موظف اند، براي 
اجراي دوره ها صرفًا از مدرساني كه صالحیت آن ها تأیید 
و اسامي و مشخصات آن ها در بانك اطالعات ثبت شده 
است، استفاده كنند. در صورت به كارگیري مدرسي كه 
مشخصات او در بانك اطالعات وجود نداشته باشد، امكان 
ثبت نام و ثبت نمره هاي فراگیرندگان مقدور نخواهد بود. 
روند تعیین صالحیت فعالیتي مســتمر اســت و ادامة 
تدریس مدرســان منوط به بررســي و تأیید ارزشیابي 

عملكرد آن هاست.

نياز سنجي آموزش هنرآموزان شامل 
نيازسنجي  شغل )هنرآموزي( و 

نيازسنجي شاغل )هنرآموز( است.
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غالمحسنپایگانه
مقاله

فني وحرفه اي اســت تا به كمك آن، نیروهاي ماهر 
و كارامد براي گردش چرخ اقتصادي كشــور تربیت 
شــوند. باید برای توسعة آموزش هاي فني وحرفه اي 
اولویت خاص اعمال شود و همة امكانات جامعه در 
این راســتا به كار گرفته شــود ]فریدي و همكاران، 

.]1393
در ایــن میــان، كیفیــت مهارت و شایســتگي 
فارغ التحصیالن نظــام آموزش فني وحرفه اي تا حد 
زیــادي تابع كارایــي هنرآموزان و تســلط آنان بر 
روش ها و وســایل نوین آموزشي و تحوالت روزآمد 
دانش اســت ]میرمحمد علي، 1370[. لذا، ارتقاي 
شایســتگي هاي حرفه اي هنرآموزان فني وحرفه اي، 
از جملــه تدابیر مؤثــر براي تضمیــن كیفیت در 
نظام آموزش فني وحرفــه اي، و متعاقب آن، بهبود 
مســتمر كیفیت آن اســت ]صالحــي و همكاران، 
1388[. بهبــود کیفیت در آموزش فني وحرفه اي با 
صرف هزینة مناســب، طراحی ساختمان مناسب تر 
هنرســتان ها، طراحی درس های جدید براســاس 
نیاز جامعة امروزي در برنامه هاي آموزشــي، تغییر 
معیارهاي ارزشــیابی، فراهم كردن تجهیزات جدید 
امكان پذیر اســت. اما اصالح واقعي اساسي هنگامي 
 میسر خواهد بود كه در شیوة كار هنرآموزان تغییر 
به عمل آید. رفتار هنرآموز است كه معین مي كند، 
آیا هنرســتان ما در مبارزات حیاتــي عصر حاضر 
پیروزمندانه وظایف خود را انجام مي دهد یا در این 

امر مهم با شكست مواجه مي شود.
آمــوزش  در  كــه  اصالحاتــي  تحقــق  بــراي 
فني وحرفه اي نیاز داریم، تجدید نظر در برنامه هاي 
تربیت دبیر و بازســازي آن ها در درجة اول اهمیت 
قرار دارد. البته مطالعات و بررســي هاي زیادي در 
 برنامه ریزي تربیت دبیر انجــام گرفته اند ولي كافي 
به نظر نمي رســند و تمهیدات اجرایي نیاز دارد كه 

بعداً اشاره خواهد شد.
درخصوص شایســتگي هنرآمــوزان پژوهش هاي 
زیــادي انجام شــده اند كــه متأســفانه از كیفیت 
پایین آموزش درس های نظري و عملي رشــته هاي 
فني وحرفه اي حکایت دارند. یكي از پژوهش ها نشان 
مي دهد كه ویژگي ها وتوانایي هاي علمي، مهارت هاي 
تدریس، و نحــوة تعامل هنرآمــوزان با هنرجویان 

چكیده
هدف اصلي این مقاله بررسي چالش هاي دوره هاي 
تربیت دبیر فنــي با محوریت صالحیــت حرفه اي 
هنرآموزان دوره هــاي تربیت دبیر فني، و همچنین 
آسیب شناســي نظام ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
و الزامات صالحیت حرفه اي بــرای ارتقای اعضاي 
هیئت علمي  »دانشــگاه تربیت دبیر شهید رجایي« 
بوده اســت. بــا توجه به چشــم انداز ســند تحول 
بنیادین درآموزش وپــرورش در حوزة آموزش های  
فني وحرفــه اي به ضرورت شایســتگي هنرآموزان 
رســیدیم تا آنان بتوانند هنرجویانی خالق و دارای 
مهارت تربیت كنند. در این زمینه، چالش هاي پیش 

رو بررسي و راهكارهاي الزم ارائه شدند.

برنامه ریزي  فني وحرفه اي،  آموزش  کلیدواژهها: 
آموزشــي، صالحیت حرفه اي هنرآموز، شایستگي 
حرفه اي، صالحیت حرفه اي استادان، ارتقاي اعضاي 

هیئت علمي 
مقدمه

آموزش و پرورش یكي از ضروریات زندگي ماست. 
اگر بخواهیم جامعه اي كه در آن زندگي مي كنیم به 
حیات خود ادامه دهد، باید افراد هوشمند و توانمند 
بیشتري تربیت کنیم و هرقدر ممكن است، بر تعداد 
آن ها بیفزاییم. از مهم ترین بخش هاي نظام آموزش 
هر كشــور، آموزش فني وحرفه اي آن اســت و خط 
مشي هاي اساسي كشورها براي تربیت نیروي انساني 
كارامد در ســطح پیش از دانشگاه است ]نوابخش، 
باید  فني وحرفه اي  آموزش هــاي  بنابراین   .]1388
به عنوان محور و عامل توســعه در كشــور شناخته 
شــوند و این مهم در برنامه ریزي هاي توسعه مورد 
توجه كامــل قرار گیرد. بدیهي اســت كه عمل به 
این اصل مســتلزم توســعة كّمي  و كیفي آموزش 

چالش های دوره های تربیت دبیر فنی

تجربة آموزشي و صالحيت هاي حرفه اي 
هنرآموزان در فضاي يادگيري و کيفيت 
مدرسه هاي فني وحرفه اي از اهميت 
بااليي برخوردار است.
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چندان مطلوب نیســت. همچنین پژوهش ها نشان 
مي دهند: هنرجویاني كه هنرآمــوز آن ها به لحاظ 
علمي  شایســتگي باالیي دارد، پیشــرفت تحصیلي 

باالیي داشته اند ]نویدی، 1389[.
بنابراین، تجربة آموزشي و صالحیت هاي حرفه اي 
هنرآموزان در فضاي یادگیري و كیفیت مدرسه های 
فني وحرفــه اي از اهمیت باالیي برخوردار اســت. 
از طــرف دیگر باید تغییــرات و نیازهاي جدید در 
بخش هــاي متفاوت صنعت و رقابت هاي بین المللي 
براي تربیــت نیروی كار ماهر و شایســته ، و ایجاد 
حرفه هاي جدید را در نظر داشــته باشیم كه به این 

در آموزش هاي فني وحرفه اي، موضوع اشــتغال و 
بــازار كار و هماهنگي آن ها با یكدیگر از مقوله های 
مهم به شــمار می رود. در پژوهش هاي انجام شده، 
میزان اشتغال دانش آموختگان و میزان هماهنگي و 
ارتباط میان محتواي این آموزش ها و نیازهاي بازار 
كار بررسي شــده و متأسفانه توفیقی در كار نبوده 

است ]سعیدي و همكاران، 1387[. 
ایــن پژوهش هــا پاییــن بــودن نرخ اشــتغال 
فارغ التحصیالن و تناســب نداشتن رشتة تحصیلي 
شــاغالن با اشــتغال آنــان را برجســته كرده اند 
]شاهرخ نیا، 1380[. همین موضوع تطبیق نداشتن 
برنامه هاي آموزشي را با رشته هاي تحصیلي نشان 
مي دهد. خوش بختانه كارشناســان مربوط تالش 
زیادي كرده اند كه این مشكل تا حدودي حل شود.

یكي از دیگر مهم ترین مشــكالت و چالش هاي 
آموزش هاي فني وحرفه اي در ایران، ناشناخته بودن 
نیازهاي كیفي بازار كار است ]محمد علي، 1390[. 
آقاي نفیسي ]به نقل از: سعیدي و همكاران، 1387[. 
در بررسي علل نارسایي آموزش هاي فني وحرفه اي، 
اعم از متوسطه و عالي، نتیجه مي گیرد: »گسترش 
آموزش هاي فني وحرفه اي اصواًل از نیازهاي فعلي و 

آتي بازار كار نشئت مي گیرد«. 
ایشــان در مورد آموزش فني وحرفه اي رسمي  و 
غیررســمي  معتقد اســت،  به علت آنكه داوطلبان 
آموزش هاي فني وحرفه اي غیررســمي تحت تأثیر 
نیاز بــازار كار به آموزش حرفــه اي روي مي آورند، 
این آموزش ها بیــش از آموزش هاي فني وحرفه اي 
رسمي  از نیازهاي بازاركار تبعیت مي كنند. از دیگر 
مشكالت و چالش هاي آموزش فني وحرفه اي از دید 

منظور به هنرآموزان حرفه اي شایسته و برنامه هاي 
آموزشي جدید نیاز مبرم داریم. هر شایستگي عاملي 
بسیار مهم در آموزش فني وحرفه اي است ]خندقی 

و همكاران 1391[.
در قرن حاضر در اكثر كشورهاي پیشرفته صنعتي 
ورود دانش آمــوزان به آموزش هــاي فني وحرفه اي 
افزایش چشــمگیري یافته است. حتي آموزش هاي 
نظري نیز به این سمت گرایش پیدا كرده اند. توسعة 
آموزش هاي فني وحرفه اي ارتباط مستقیمي  با افزایش 
 تقاضا نسبت به این آموزش ها از سوي دانش آموزان، 

به ویژه دانش آموزان مستعد دارد.

صالحیتحرفهايهنرجویاندرطراحيبرنامههايدرسي
هنرجویان، تناسب نداشــتن امكانات و تجهیزات 
هنرســتان ها و با نیازهاي بازار كار است ]لنكراني، 
1380[. به اعتقاد پژوهشــگر دیگری، آموزش هاي 
فني وحرفه اي به دالیل بسیار، از جمله به روز نبودن 
این آموزش ها و نبود تعامل و تناسب میان بازار كار 
و آموزش، از موفقیت چنداني برخوردار نیستند و به 
اصالحات جدي نیاز دارند. همچنین، به رغم رشد 
آموزش هاي فني وحرفه اي، میان این نوع از آموزش 
و بخش صنعت تعاملي ایجاد نشده است و محتواي 

آموزش بر نیازهاي صنعت انطباق ندارد. 
از این حیث، نظــام آموزش فني وحرفه اي، چه از 
نظر كّمي  و چه از نظر كیفي، توانایي پاســخ گویي 
به نیازهاي كشــور را در زمینة صنعت، خدمات و 
كشــاورزي ندارد ]محمدعلي، 1390[.  با در نظر 
گرفتن همة تحلیل هاي فوق به این نتیجه مي رسیم 
كه دانش آموختگان ما از نظر عملي و شــیوة اجرا 
ضعیف اند و نمي تواننــد خود را با نیازهاي بازار كار 
انطباق دهند. كارفرمایان نیز رغبتي برای به كارگیري 

آنان نشان نمي دهند. 
اغلب ادعا دارند كه دانش آموختگان با مهارت هاي 
مورد نیاز آشــنا نیســتند. بنابراین، شیوة تدریس 
درس هــای عملي و مهارتي و تجهیزات كارگاهي و 
آزمایشگاهي باید اصالح شوند، و برنامه هاي درسي 
و مهارت هــاي الزم مطابق با نیازهای بازار كار ارائه 
شــوند. در طراحــي و اجراي برنامه هــاي آموزش 
فني وحرفه اي، به شایســتگی همکاری با بازار کار 
کســب و کار و صنعت توجه كافي به عمل آید و از 
وسایل و تسهیالت كسب وكار و صنایع موجود در 

جامعة محلي و منطقه اي استفاده شود.
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آموزش مبتني بر شایستگي عبارت است از ارائة 
دانش و مهارت معیني كه مطابق اســتانداردهاي 
مورد درخواســت شــركت هاي تولیدي و صنایع، 
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اندازه گیري و ارزشیابي است ]نویدی و همكاران، 
1397[. صالحیــت حرفه اي هنرآموزان مبتني بر 
شایستگي آنان است و براي تربیت آنان به مفهوم 

 تدریس خوب می رسیم.
تدریس خوب در عمل ســاده به نظر مي رســد؛ 
اما دستیابي به آن همواره با دشواري هایي روبه رو 
بوده اســت. قدیمي ترین مفهوم از معلم خوب این 
بود كه فاضل و دانشــمند باشد و تصور بر این بود 
كه هركس با معلومات باشد، مي تواند تدریس كند. 
شكي نیست كه معلم مي باید داراي معلومات الزم 
باشد، اما حتي بدون پژوهش این موضوع بر كسي 
پوشیده نیست كه داشتن معلومات و اطالعات به 
تنهایي كافي نیست. زیرا ما معلماني داشتیم كه بر 
موضوع درس بسیار تسلط داشتند، ولي از تفهیم 
مطلب عاجز بودنــد. البته گاهي عكس این حالت 

نیز مشاهده شده است.
به دالیل فوق، در اینجا بر اصل شایستگي تكیه 
مي كنیم. در این مــورد پژوهش هاي زیادي انجام 
گرفته اند كه ما به نتایج كنفرانس معلمان برجستة 
آمریكا اشاره مي كنیم كه به طور خالصه به صورت 

زیر دسته بندي شده اند:
 بر موضوع درس تسلط كافي داشته باشد.

 از مســائلي كه به طریقي بــه موضوع درس 
ارتباط پیدا مي كنند، آگاهي داشته باشد.

 در برابر دانش جدید انعطاف پذیر باشد.
 فرایند شایسته بودن و تحول را درك كند.

 تفاوت هاي فردي را بشناسد.
 رابط خوبي باشد.

 داراي ذهني كنجكاو باشد.
 قابل حصول باشد.

 متعهد باشد.
 پرشور و حرارت باشد.

 شوخ طبع باشد.
 متواضع باشد.

 ارزش فردی خود را بشناسد.
 داراي ایمان باشد.

 صمیمي  و امین باشد.
 درستكار باشد.

 شكیبا و فهیم باشد.
 دقیق باشد.

 مهربان باشد.
 شجاع باشد.

 احساس امنیت كند.
 خالق باشد.

 جامع االطراف باشد.
 مایل به تالش هاي تازه باشد.

 انعطاف پدیر باشد.
 معتقد به خداي تعالي باشد.

البته موارد فوق فهرســتي كوتاه و ضروري است 
كه در گزینش تربیت دبیر باید ســنجیده شــود 
. اگر افــرادي با این خصوصیات انتخاب شــوند، 
قطعًا به معلمي  نیز عالقه دارند و هنرســتان هاي 
ما هنرآموزان شایسته اي خواهند داشت. متأسفانه 
اكثر ورودي هاي ما در دانشــگاه تربیت دبیر فاقد 

ویژگی های فوق هستند. 
در نتیجــه اكثرشــان بــا معــدل پاییــن و با 
فارغ التحصیل مي شــوند.  زیــاد  مشــروطي هاي 
پژوهش ها نشــان مي دهند كیفیــت آموزش این 
هنرآموزان ضعیف اســت. بنابراین اگر برنامه ریزي 
دقیق و بــه موقع انجام پذیــرد، مطمئنًا به مرور 

زمان این مشكل حل خواهد شد.

آسیبشناسياستقرارنظام
ارزشیابي

آسیب شناســي، شــناخت تهدیدهــا و مجاري 
نفوذپذیر عوامــل تغییردهنــده و منحرف كنندة 
برنامه اســت كه اجزای نظام و  در نهایت هدف ها 
را تخریب می کنند و موجب تغییر مسیر و تقلیل 
كارایــي و اثربخشــی برنامه می شــوند. آگاهي از 

صالحیتحرفهايهنرآموزاندراجرايدورههايتربیتدبیر
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اینكه نظام آموزشي چگونه ممكن است به چنین 
سرنوشت بیمارگونه اي دچار شود، نیازمند بررسي 
مداوم و مســتمر تمامي  اجــزا و اركان فرایندي 
آن اســت. این بررســي ها به ما كمك مي كنند، 
پــس از دریافت بازخوردهــاي پیاپي با اصالحات 
و ترمیم هاي برنامه، پوســتة محافظي براي نظام 
آموزشــي ایجاد كنیم تا از آسیب هاي ساختاري و 

محتوایي جلوگیري شود.
بسیاري از كشورهاي پیشرفتة صنعتي، در دهة 
1970، به عنوان یــك راهبرد اقتصادي، بر اصالح 
و بهبود نظام هاي آموزشــي، به ویژه نظام آموزش 
فني وحرفه اي خود تأكید ورزیدند تا در ســایة آن 
بتوانند، بر ركود اقتصادي موجود و بي كاري جوانان 
فائق آیند. به همین علت، دهة 1980 شاهد رشد 
روزافزون آموزش هاي فني وحرفــه اي با تأكید بر 
تركیب كار و آموزش شد و ارتباط نزدیك تر میان 
مدرســه و محیط كار را میسر ســاخت. نیازهاي 
شــغلي و تقاضاي كارفرمایان به نیروي انســاني 
ماهر مورد توجه برنامه ریزان آموزشي قرار گرفت، 
زیــرا براي رقابت در بازار جهانــي، كارفرمایان به 
كارگراني نیاز داشــتند كه بتوانند وظایف شغلي 
خــود را با كارایي، خالقیت و كیفیت باالیي انجام 

دهند.
در اواخــر دهــة 1980، در نتیجــة تحوالت و 
اندیشــه هاي جدیــد، مفهوم آمــوزش مبتني بر 
شایســتگي در آموزش فني وحرفه اي پدید آمد و 
در دهة 1990 توســعه یافــت ]اخالقي، 1396[. 
بنابراین دستیابي به الگویی مناسب برای طراحي 
و بازنگــري برنامه هاي درســي، مخصوصًا برنامة 
درســي آموزش هاي فني وحرفه اي ضروری است. 
برنامة درسي مهندسي با برنامة درسي تربیت دبیر 
فاصله دارد. مهندسان از نظر تئوري قوي مي شوند، 
ولي از نظر عملي براي تربیت هنرجو از شایستگی 

كافي برخوردار نیستند. 
بنابراین الزم است دانش آموخته ای ماهر و داراي 
صالحیــت هنرآموزي تربیت کنیم. بی شــک اگر 
سهمیه اي براي ورود دانش آموختگان هنرستان ها 
به دانشگاه در نظر گرفته شود، خروجي بهتري به 

دست خواهد آمد. 
بیشــتر  دانشــگاه  ورودي هاي  درحال حاضــر 
دیپلم ریاضي هســتند. از طرف دیگر، مهندسان 
برنامه هاي درســي مهندسي را آموزش مي بینند، 
ولی مهارت الزم براي تربیت هنرجو را به دســت 

نمي آورند. درست است كه تعداد واحدي به عنوان 
صالحیت معلمي  مي گذرانند، ولي كافي نیســت. 
باید وزن بیشتری برای درس های کارگاهی در نظر 

گرفته شود تا نتیجة مطلوب به دست آید.

صالحیتحرفهاياساتید
استادانی كه دبیر تربیت مي كنند، با استادانی كه 
مهندس تربیت مي كنند، متفاوت اند. تجربه نشان 
می دهد، برای تربیت هنرآموزان باید از اســتادانی 
بهره مند شد که از مأموریت های آموزش وپرورش 
شناخت کافی دارند و دوره های مرتبط با درس ها 
را گذرانده اند. تسلط استادان روی مباحث عملی و 
کارگاهی و تجربة حضور درکارگاه، ازشرایط مهمی 
است که برای تربیت هنرآموزان باید در نظر گرفته 
شــود. پیشنهاد می شــود برای تربیت هنرآموز از 
فارغ التحصیالن هنرستان ها و یا از هنرآموزانی که 

شرایط هیئت علمی شدن را دارند، استفاده شود.

الزاماتحرفهايبرایارتقای
اعضايهیئتعلمي

دانشگاه تربیت دبیر شــهید رجایي، براي تبدیل 
وضعیــت اعضــاي هیئت علمــي  از آیین نامه هاي 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوري تبعیت مي كند. 
بــا توجه بــه توضیحات قبلی درخصــوص اینکه 
صالحیت حرفه ای اســتادانی که مأموریت تربیت 
هنرآموز را دارند، با صالحیت های حرفه ای اعضای 
هیئت علمی دیگر دانشــگاه ها تفاوت هایی دارد و 
این اســتادان باید قابلیت های بیشــتری در انجام 
پروژه های عملی داشــته باشند و در آموزش های 
فنی وحرفه ای با رویکرد جدید، باید توانایی آموزش 
شایستگی های فنی و غیرفنی را به صورت یکپارچه 
داشته باشــند، لذا ارتقای اعضای هیئت علمی هم 

می باید با شرایط جدید تغییر کند. 
یعنی شــرایط را باید به نفع پیشــبرد هدف ها و 
رویکردهای آموزش های فنی وحرفه ای اصالح کرد. 
این مهــم نیازمند تعامل و درخواســت از وزارت 
علــوم برای در نظر گرفتــن آیین نامة جدید برای 

این دانشگاه است.

ارزشــیابي  سیســتمي  در  رویكرد 
كیفیت هنرستان هاي فني وحرفه اي«. 

فصلنامة نوآوري هاي آموزشي.
9. محمدعلــي، محبوبــه )1390( 
آموزش هاي فني وحرفه اي و راه هاي 
اصــالح آن، مجلــه رشــد آموزش 

فني وحرفه ای.
 )1389( احــد  نویــدي،   .10
كاردانــي  دوره هــاي  ارزشــیابي 
آمــوزش فني وحرفــه اي در وزارت 

آموزش وپرورش مجله رشد آموزش.
11. خندقــي، مقصودامیــن؛ جامه 
بــزرگ، مرضیه؛ ســعیدي رضواني، 
»نیازســنجي   .)1391( محمــود 
هنرآموزان  حرفه اي  شایستگي هاي 
هنرستا ن هاي فني وحرفه اي بر مبناي 
مدل بوریــچ«. دو فصلنامة مطالعات 

برنامه ریزي آموزشي.
12. سبحاني نژاد، مهدي و تش دان، 
امیررضا )1394(. »تبیین چارچوب 
صالحیت هــاي حرفــه اي مربیان و 
فني وحرفه اي«.  آموزش  استادكاران 
فصلنامــة مطالعــات برنامه ریــزي 

آموزشي. شمارة 8.
 .)1382( عبدالحسین  نفیسي،   .13
فني وحرفه اي  آموزش هــاي  تهران. 
در قرن بیســت و یكم. پژوهشكدة 
تعلیم وتربیــت، گــروه آموزش هاي 

فني وحرفه اي. 
14. نویدي، احمد و خالقي علي اصغر 
راهنما  چارچوب  تدویــن   .)1397(
براي آموزش مهــارت فني وحرفه اي 
بــه دانش آموزان متوســطة نظري. 
دفتر تألیف و برنامه ریزي آموزشــي 

فني وحرفه اي.
15. نویدي، احد، خالقي، علي اصغر 
)1393(. آمــوزش فني وحرفــه اي، 
مباني نظري و تجارب عملي. سازمان 

پژوهش و برنامه ریزي آموزشي. 
16. كنــث ان، راس و الرس ماهك 
كیفیــت  برنامه ریــزي   .)1372(
آموزشي )جمع آوري و كاربرد داده ها 
چاپار  آگاهانه.  تصمیم گیــري  براي 

فرزانگان. تهران.
17. فینچ، کرتیــس و کرانکمیلتن، 
جان )1390(.  برنامه ریزي درسي در 
آموزش فني وحرفه اي )برنامه ریزي، 
محتــوا و اجرا(. ترجمــة علی اصغر 
خالقــی، کورش فتحــی واجارگاه و 

غالمرضا شمس مورکانی.
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گفتوگوازنصراهللدادار
جمیلهالساداتحسینيروحاالمیني

عکاس:اعظمالریجانی
مقاله

رشدوبروزخالقیت،نوآوریوکارآفرینیرادر
مدرسهفراهمکند.مدیربایداجازهدهد،افراد
حرفشانرابزنندوفضایهنرستانرافضای

باز،فضاینقدوفضایگفتماننگهدارد.«
گفتوگوبادکترحیدرتورانیرادرادامهپی

میگیریم:
é ویژگیهایمدیرهنرستانبهعنوانرهبر

رهبرانآموزشفنیوحرفهایچیست؟
è در بحث مدیریت، هنرســتان و غیرهنرســتان 
نداریم. مدیر یک سلسله ویژگی هایی دارد شامل علم، 
دانش، فهم و شــعور که به او قدرت می دهند. قدرت 
مدیر ناشی از شــخصیت و اختیار اوست. بخشی از 
قدرتش ناشــی از اختیار اوست. وقتی که مدیر ابالغ 
می گیرد، چون اختیار و قدرت دارد، می تواند یکی را 
عزل کند، یکی را نصب کند. یکی را پاداش بدهد و از 

اشاره
éویژگیهایمدیرهنرستانبهعنوانرهبر

رهبرانآموزشفنیوحرفهایچیست؟
éمسیرتوســعةحرفهایوبالندگیشغلی

مدیرهنرستانچگونهبایدباشد؟
éمدیرهنرســتانبرایافزایشبهرهوری
آموزشیدرمدرســهبایدچهصالحیتهایی

داشتهباشد؟
éبرایتوسعةخالقیت،نوآوریوکارآفرینی،

مدیرهنرستانچهوظایفیدارد؟
éمدیرهنرستانبرای...؟

»سازمان سرپرســت تورانی، حیدر دکتر
پژوهشوبرنامهریزیآموزشی«،درگفتوگویی
صمیمیوشفاف،ضمنپاسخبهسؤاالتباال
گفت:»مدیرهنرســتانبایدزمینههاوبستر

مدیران باید بستر نوآوری و  کارآفرینی را 
در هنرستان ها فراهم سازند

پای صحبت دکتر حیدر تورانی سرپرست سازمان  پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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دیگری پاداش بگیرد. این ها قدرت ناشی از اختیار او 
هستند. اما یک سلسله اختیار و قدرت هم هست که 
از شخصیت، مرام و علم مدیر ناشی است. این قسمت 
خیلی مهم تر از قســمت اول است و باید به این معنا 
توجه بشود. این ویژگی ها را همة مدیرها باید داشته 

باشند. حاال چه هنرستان باشد چه غیرهنرستان.
مدیریــت علم، حرفه و هنر اســت و مدیر باید هم 
علم مدیریت خــوب و هم هنر مدیریت خوب و هم 
حرفــة مدیریت خوب را بداند. ایــن ویژگی ها برای 
همــة مدیرها می تواند عمومیت داشــته باشــد. اما 
رهبر رهبران آموزش فنی وحرفه ای به این معناست 
که همة هنرآموزان در کالس درس خودشــان رهبر 
آموزشی کالس درس هســتند و مدیر هم چون به 
این ها )هنرآموزان( رهبری می کنــد، رهبر رهبران 
اســت و باید بتوانــد هنرآمــوزان را در این زمینه با 

شرایط وفق بدهد.
یکــی از ویژگــی بــارز رهبــر رهبــران آموزش 
فنی وحرفه ای این است که باید مسائل و امور مربوط 
به حوزة فنی وحرفه ای را خوب بشناسد. یعنی پارادایم 
حاکم بر فنی وحرفه ای کشور و به خصوص مدرسه ها 
را خوب بفهمد. اگر مدیر بخواهد مدرسه از او تمکین 
داشــته باشــند و او را بپذیرد و منتخب هنرآموزان 
آن هنرســتان بشــود، باید تا حدود زیادی به دانش 
حوزة فنی وحرفه ای اشــراف داشــته باشد و آموزش 
فنی وحرفه ای را بشناســد. همین شناسایی اجمالی 
و کلی مدیر مدرســه از آموزش هــای فنی وحرفه ای 
موجب می شود که او نزد هنرآموزان مدرسه مقبول 
شود. چون مقبولیت و مشروعیت مدیر بیش از آنکه 
به وظایــف اداری و قانونیش برگردد، به علم، دانش 
و شــخصیتش برمی گردد. اگر این ها را داشته باشد، 

می تواند در کارش موفق باشد.
é تفاوتویژگیهایمدیرهنرستانومدیر

دبیرستاندرچیست؟
è این دو عمومًا بــا هم فرقی نمی کنند. مدیر باید 
برنامه ریزی بلد باشــد، هماهنگــی و، کنترل بداند، 
بســیج منابع را بلد باشــد، قدرت نفوذ داشته باشد، 
قدرت برانگیختن نیروهایش را داشــته باشد، قدرت 
هم ســو کردن منابع را داشــته باشــد، هنر تبدیل 
منابع و منافع را بلد باشــد، بتواند فرایندها را خوب 
بشناسد، نگاه نظام مند )سیستماتیک( داشته باشد، 
خودش یادگیرنده باشــد تا بتواند دیگران را هم به 
سمت یادگیری بکشاند، و مدرسه را هم به عنوان یک 

سیستم با اجزای درهم تنیده به درستی بشناسد. 

می بینید که این موارد، هنرســتان و غیرهنرستان 
ندارد. آنچه که این ها را متمایز می کند، دانش تخصصی 
این حوزه هاست. ادراک مدیر باید باال باشد و ارتباط 
انســانی اش قوی باشــد. فرقی نمی کند که در کدام 
آموزشگاه باشد. هرجا باشد، مدیر به این ویژگی ها نیاز 
دارد. اما در هنرستان دانش سازمان یافته ای به نام کار 
فنی، حرفه ای، تخصصی، کارگاهی و غیره حاکم است 
که مدیر هنرســتان باید در آن حوزه تســلط داشته 
باشد. همان طور که مدیر دبیرستان باید آموزش های 
نظری را بفهمد، علوم انســانی را بشناســد، و در آن 
حوزه ها مسلط باشد، در فنی وحرفه ای هم یک دانش  
سازمان یافتة فنی وجود دارد که مدیر هنرستان باید 
آن ها را به طور ویژه بشناسد و از سازوکارهای آموزشی 
و برنامة درســی حاکم بر هنرستان سر دربیاورد. در 
هنرســتان به دانش آموز هنرجو و به معلم هنرآموز 
می گویند. این ها فقط اســم نیســتند. بر هنرآموز و 
نیز بر هنرجــو ویژگی هایی مترتب اند. این ها را مدیر 
مدرســه باید خوب بشناســد و ادبیات و واژگان این 
حوزه را بلد باشــد. بلد بودن این ها باعث می شود که 

قدرت پیدا کند و دیگران از او تمکین کنند.
é مسیرتوســعةحرفهایوبالندگیشغلی

مدیرهنرستانچگونهبایدباشد؟
è مســیر توســعة حرفه ای مدیر هنرستان باید در 
راستای همان رشــته  و شغلی که کارکرد هنرستان 
بر آن مبتنی اســت، دنبال بشــود. اگر هنرســتانی 
هنرستان خدماتی یا هنرستان کشاورزی یا هنرستان 
فنی وحرفه ای است، مدیر باید در همان راستا، زمینه 
و جهت بالندگی پیدا کنــد و جلو برود. نباید دانش 
حرفه ای اش پراکنده باشــد. مدیــر خدماتی با مدیر 
کشاورزی یا مدیر صنعتی باید با هم از حیث تخصص 
و نوع نگاه فرق داشته باشند. کسی که مدیر هنرستان 
خدماتی است، تقریبًا حوزة خدمات و ویژگی های آن 
را بشناســد و بلد باشد. آیندة این شــغل را در دنیا 
بشناسند و ترکیب علوم انسانی اش را در آیندة کشور 
بداند. در صنعت هم همین طور است و جای خودش 

را دارد. این ها با هم متفاوت هستند.

مقبوليت و مشروعيت مدير 
هنرستان، بيش از آنكه به وظايف 

اداری و قانونی اش برگردد، به علم و 
دانش و شخصيت او برمی گردد
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é نیروهــایتغییــروتحــولدرآموزش
فنیوحرفهایهنرستانچهکسانیهستند؟

è اگر منظورتان از نیروهای تغییر و تحول در آموزش 
فنی وحرفه ای آموزش کشور نیروی انسانی است، همة 
اعضای فنی وحرفه ای یک هنرستان را دربرمی گیرد و 
فقط مدیر، معلم، هنرآموز، هنرجو و والدین نیستند. 
تمام حوزه ها و بخش هایی که روی هنرستان ها تأثیر 
می گذارند و از آن ها تأثیر می پذیرند، می توانند جزو 
نیروهای تغییر و تحول باشند. کارخانه های هم جوار 
هنرســتان و دســتگاه هایی که به نوعــی از همین 
بخش ها نیرو می گیرنــد و از مزایای آن ها برخوردار 
می شوند و از فارغ التحصیالنشــان تأثیر می پذیرند، 
همــة این ها نیروهای تغییر و تحــول فنی وحرفه ای 
کشور هستند. اما اگر نیرو را به معنی «force»، یعنی 
»انرژی« می بینید، همة منابع مالی، انسانی، فیزیکی 

و اطالعاتی می توانند تأثیرگذار باشند.
بهرهوری افزایش برای مدیرهنرســتان  é
آموزشیدرمدرســهچهصالحیتهاییباید

داشتهباشد؟
è مدیر، بــرای افزایش بهره وری آموزشــی، ابتدا 
باید بهره وری را بشناســد و بداند بهره وری آموزشی 
یعنی چه و تفاوتش با بهره وری های دیگر چیســت. 
بهره وری جمع  کارایی و اثربخشــی است. بهره وری 
آموزشــی یعنی آموزش بتواند هم کارامد باشــد و 
هــم اثربخش. برای همیــن اول باید خود آموزش و 
فرایندهای آموزشــی را درست بشناسیم و به حوزة 
آموزش فنی وحرفه ای مسلط باشیم. به اصطالح فرایند 
اجرای آن را بشناسیم. با هدف های قصد شده و اجرا 
شدة این حوزه ها آشنایی داشته باشیم. این ها از جمله 
صالحیت هایی هستند که اگر مدیر هنرستان داشته 

باشد، می تواند بهره وری آموزشی را افزایش دهد.
مدیر هنرستان در درجة اول باید عالقه و انگیزة الزم 
را برای انجام کار داشــته باشد. هنرآموزان می توانند 
بهترین آموزگار برای مدیران هنرستان ها باشند. چون 
اگر مدیر هنرستان های ما مثل همة مدیران دیگر، در 
شرایط پذیرش دانش و اطالعات باشند، خود محیط 
به آن ها کمک می کند. اگر شما بخواهید یاد بگیرید، 
در جامعه از خیلی چیزهــا می توانید درس بگیرید. 
خود جامعه بهترین معلم است. اتفاقاتی که در جامعه 
می افتند، خیلــی تأثیرگذارند. آدم های خالق، نوجو، 
نوپرداز آدم هایی هستند که از همین اتفاقات معمولی 
روزمره ای که پیرامونشــان می افتد، درس می گیرند. 
می توانند از همین تجربه ها فرضیه هایی خلق کنند 

و فرضیه هایشــان را پی بگیرند. این است که زمینة 
پذیرش مدیر خیلی تأثیرگذار است.

é برایتوسعةخالقیت،نوآوریوکارآفرینی،
مدیرهنرستانچهوظایفیدارد؟

è در هدف های سند تحول بنیادین روی خالقیت، 
نوآوری و کارآفرینی خیلی تمرکز و توصیه شده است 
که دانش آموزان از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان در 
این زمینه ها آموزش الزم را ببینند و در این فرایندها 
قرار بگیرند. اما باید توجه داشته باشیم، مدیر وظیفه 
ندارد که خالقیت و کارآفرینی را آموزش بدهد. مدیر 
باید زمینه ها و بستر رشد و بروز خالقیت، نوآوری و 
کارآفرینی را در مدرسه فراهم کند. یعنی باید اجازه 
بدهد که افراد حرف هایشان را بزنند. فضای هنرستان، 
فضای باز، فضــای نقد و فضای گفتمان باشــد. در 
هنرستان بورکراســی را زیاد تشدید نکند و به افراد 
اختیار و اجازه بدهد که کار خودشان را انجام بدهند. 
اگر اشتباهی کردند، از آن ها بگذرد و تغافل کند. در 

این فضاست که خالقیت و نوآوری رشد می کند. 
خالقیت، توانایی ذهن اســت و نوآوری کاربرد آن 
چیزی اســت که بروز می کند. کاربرد ایده، نوآوری 
است و توانایی خلق ایده، خالقیت. مدیر باید زمینة 
این ها را در مدرســه، هم برای هنرآموزان و هم برای 
هنرجویان فراهم کند. بنابراین سبک مدیریت خیلی 
اهمیت دارد. اگر سبک مدیر سبک دستوری و سبک 
باال و پایین باشــد، هیچ اتفاقی نمی افتد. نه خالقیت 
شــکل می گیرد و نــه نوآوری. اما اگر ســبک مدیر 
»مشارکت جویانه« باشد، ســبک تفویضی و اعتماد 

کردن باشد، خیلی اتفاق ها می افتد.
نوآوری بستر و خمیرمایة کارآفرینی است. مثاًل یک 
نوآوری شــکل می گیرد به نام صنعت گوشی همراه. 
این نوآوری است که این همه کارآفرینی ایجاد کرده 
است. کارآفرینی به این معنا نیست که مثاًل من بروم 
کارگاهی درست کنم و پنج نفر را سرکار بیاورم. این 
کارآفرینی نیست. این ســایه ای از کارآفرینی است. 
اصل کارآفرینی یعنی اینکه فرد بتواند با ارائة ایده ای 
جدید، ارزش خلق کند. وقتی ارزش کسب می شود، 
میلیون ها نفر در همین کسب ارزش شریک می شوند. 
مثاًل یکی می آید خودرویی می سازد که بدون سوخت 
فســیلی کار می کند. از همین نــوآوری، صدها هزار 
وســیلة نقلیه بیرون می آید و میلیون ها نفر مشغول 

کار می شوند. این کارآفرینی است.
مدیر برای کارآفرینی الزم نیســت که مستقیم به 
ســراغ کارآفرینی بــرود. کارآفرینی محصول همین 
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خالقیت و نوآوری است. اگر روی خالقیت و نوآوری 
کار کند، به کارآفرینی می رســد. کارآفرینی مرهون 
ســبک رهبری مشــارکت جویانه و توأم با تفویض 
اختیار مدیر هنرستان و محصول خالقیت و نوآوری 
است. یعنی اگر خالقیت و نوآوری نباشد، کارآفرینی 
به وجــود نمی آید. از آن طرف، اگر مدیر هم ســبک 
رهبری مشــارکت جویانه نداشــته باشد، خالقیت و 
نوآوری اتفاق نمی افتد. پس خالقیت و نوآوری فرایند 
ایجاد کارآفرینی در هنرستان است که مدیر می تواند 

نقش خود را در آنجا خوب ایفا کند.
é بــرایارتقایمدیرانهنرســتانهاچه
دورههایضمنخدمتوبازآموزینیازاست؟

è این را من نمی توانم بگویم، چون نمی شناســم. 
آنچــه که من می توانم بگویم این اســت که ما برای 
اینکه بتوانیم آموزش های مؤثری داشته باشیم، اواًل 
باید مدیر هنرستان مناسبی بگذاریم. چون نقطة آغاز 
آموزش مؤثر، انتخاب و انتصاب افراد مناســب است. 
شما اگر متخصص ادبیات فارسی را به جای حسابدار 
بگذاریــد، هر آموزشــی بگذارید برایــش فایده ای 
ندارد. پس فرد را باید مناســب انتخاب کنید. رئیس 
حســابداری حداقل باید لیســانس یا فوق لیسانس 
و تخصص حسابداری داشــته باشد. در این صورت، 
آموزش اثربخش می شــود. بنابراین انتخاب مناسب 
مدیــر هنرســتان در افزایــش اثرپذیــری آموزش 

ضمن خدمت خیلی مهم است.
بحث بعدی نیازسنجی است. یعنی باید ببینیم که 
مدیــران امروز چه نیازهایی دارند. این نیازها را نباید 
برای همه و کلی بگیریم. افراد با هم متفاوت اند. باید 

ببینیم نیاز شما در آموزش چیست. شما دوره هایی را 
گذرانده اید، چیزهایی بلدید و انگیزه هایی دارید. برای 
کس دیگری این موضوع فرق می کند. باید نیازسنجی 
شود و نیازسنجی هم کلی صورت نگیرد. هنرستان به 
هنرستان صورت بگیرد. ما هنرستان زیادی نداریم. 
ببینیم مدیر هنرســتان خودش چــه نیازهایی دارد 
و روی نیــاز او کار کنیم. بعد براســاس آن نیاز باید 

آموزش ببیند.
دو رویکرد باید در نیاز وجود داشــته باشــد: یکی 
رویکرد ناظر بر وضع موجود هنرســتان اســت که 
مدیر یک سلسله آموزش هایی را باید ببیند تا از پس 
مســائل روز برآید. دیگری رویکرد برای آینده است. 
یعنی مدیر هنرستان آینده را چگونه ببیند که از پس 
آینده برآید. این هــم آموزش های خاص خودش را 
می خواهد. چون آدم هایی که اعتماد به نفس، شــوق 
تغییر، قابلیت یادگیــری، ارادة قوی و تواضع علمی 
داشته باشــند می توانند آینده را خوب رصد کنند. 
یعنی مدیر باید عزت نفس و توانایی یادگیری داشته 
باشد تا بتواند آیندة هنرستان را خوب مدیریت کند. 
قابلیت مدیر باید افزایش پیدا کند. در وضع موجود 
بــه مهارت های موجود دســت پیدا کنــد تا بتواند 
مســائل را حل کند. پس آموزش ها باید دو دســته 
باشــد: آموزش هایی برای افزایــش مهارت های حل 
مســائل موجود و جاری، و آموزش های برای افزایش 
قابلیــت درک بهتــر آینده و مدیریــت آینده. برای 
داشتن مدیریت موفق در هنرستان، مدیران باید این 

قابلیت ها را پیدا کنند.
é بهمنظوراســتفادهازظرفیتهایقانونی
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درمشــارکتبخشهایاقتصادیدرآموزش
فنیوحرفهای،مدیرازچهشایستگیهاییباید

برخوردارباشد؟
è مدیــر باید مدیریــت ارتباطات بلد باشــد. باید 
مرزگســتری کنــد و فقط داخل هنرســتان دنبال 
گم شده هایش نگردد. گم شده های ما خارج از هنرستان 
هستند. مدیر باید برود ببیند کجاها می تواند راهکارها 
و راه چاره هایــی برای گســترش ارتباطش با جامعة 
محلی، با کارخانه های هم جوار، دستگاه های خدماتی 
مرتبط، والدین و نیروهای محلی و بومی و نیروهای 
تأثیرگــذار محل، اعم از روحانیــت و غیرروحانیت، 
مسئول و غیرمسئول پیدا کند. به این منظور او باید 
از مدیریت ارتباطات قوی برخوردار باشد تا بتواند از 
ظرفیت های بیشتر قانونی، ضمن استفاده از قوانین و 

مقررات معمول، استفاده کند.
é مدیرهنرســتانچگونهمیتواندارتقای

هنرآموزانراآسانترکند؟
è منظور از ارتقا بیشــتر ارتقای علمی، نگرشــی 
و دانشی است. بخشــی از صحبت های من، ناظر بر 
همین مباحث بود. نکته ای که می شود بر آن تأکید 
کرد، این است که هنرآموزان او را قبول داشته باشند. 
کسی حرف شما و ما را گوش می کند که ما را بپذیرد. 
پیامبر بزرگ ما هم برای هدایت مردم اول خودش را 
ثابت کرد و مــردم او را پذیرفتند. امام همین کار را 
کرد. امام روز اول نیامد بگوید که من مبارز مسلمان و 
فالن هستم.  63 سال روی خودش کار کرد تا مردم 
او را پذیرفتند. وقتی او را پذیرفتند، آن وقت حرفش را 
هم گوش کردند. پس اول باید او را بپذیرند. این کار را 
هم باید با رفتارهایش و نه گفتارهایش انجام دهد. در 
دنیای امروز کسی به زبان کسی توجه نمی کند. همه 
به رفتار آدم ها نگاه می کنند. مدیر باید با رفتارش بین 

هنرآموزان و حتی هنرجویان برای خودش مقبولیت 
ایجاد کند و بعد برای ارتقایشان قدم بردارد. برای این 

کار اول باید خودش حرکت کند.
جملــه ای دکتر آرانی دارد که می گوید: وقتی من 
می آمــوزم، دانش آموزان من هــم می آموزند. مدیر 
هنرستان برای اینکه هنرآموز را ارتقا بدهد، اول باید 
خــودش را ارتقا بدهد. وقتی خودش ارتقا پیدا کند، 
آن هــا هم ارتقا پیدا می کنند. وقتــی من یاد بگیرم 
دانش آموزان من هم یــاد می گیرند. یادگیری یعنی 
تغییر مطلوب در رفتار. وقتی در خودم رفتار مطلوب 
را به وجــود آوردم، در دیگــران و همین هنرآموزان 
من هــم رفتار مطلوب به وجود می آید. من اگر اینجا 
وظیفه شــناس و منظم نباشــم، هیچ وقت نمی توانم 
آمــوزش نظم بدهم. موقعی می توانم به آموزش نظم 

بدهم که خودم هم نظم داشته باشم.
é ســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
و هنرآموزان شایســتگیهای ارتقای برای

مدیرانهنرستانهاچهبرنامهایدارد؟
è ما قصــد داریم کل آموزش معلمــان و مدیران 
را وارد ســازمان کنیم. قرار است آموزش معلمان و 
مدیران را به ما بدهنــد. در این صورت خیلی کارها 
را می توانیم انجام دهیم. ولی فعاًل محتواهایی که ما 
تولید می کنیم، کتاب های جدیدالتألیف یا کتاب های 
قبلی انــد. برای اینکــه هنرآمــوزان بتوانند از پس 
این محتوا برآیند و آن را به درســتی به هنرجویان 
بیاموزند، ما باید نهایت تالشمان را انجام بدهیم؛ مثل 
ارائة آموزش های الکترونیکی و آموزش های حضوری.

اما حاال که ما فشار و تعجیلی برای تولید کتاب های 
نونگاشــت نداریم، فرصت و گسترة زمانی بیشتری 
داریم که روی آموزش برای ارتقای شایســتگی کار 
کنیم. در ارتقای شایستگی ها هم بیشتر می خواهیم 

مدير بايد اجازه دهد که افراد 
حرفشان را بزنند. فضای هنرستان 
را فضای باز، فضای نقد و فضای 
گفتمان نگه دارد و بروکراسی را زياد 
تشديد نكند. به افراد اجازه دهد 
که خودشان کارشان را انجام دهند و 
اگر اشتباهی شد، از آن ها بگذرد. در 
چنين فضايی خالقيت و نوآوری رشد 
می کند 
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مدیریت کنیم. بخش هایی هســتند که می توانند در 
آمــوزش برای ارتقای صالحیت بــه ما کمک کنند. 
مــا باید آن ها را وارد میــدان کنیم و خودمان معیار 
بدهیم. برای آموزش، استاندارد تعیین کنیم و از آن ها 
و از بخش های متفاوت جامعه، مؤسسه های علمی و 
انجمن ها بخواهیم، این کارها را برای ما انجام دهند. 
آن هایــی که مجوز دارند، بیایند و در این زمینه با ما 

همکاری کنند.
نکتة مهم در ارتقای شایستگی های هنرآموزان این 
اســت که ابتدا ببینیم آن ها چه شایستگی هایی نیاز 
دارند. اصاًل به چه چیزهایی شایســتگی می گوییم؟ 
بعد چقدر از این شایستگی ها را دارند؟ چقدر از آن ها 
را ندارند؟ این ها باید معلوم شــوند. ما در این بخش 
زیاد کار نکرده ایم و تا می گوییم ارتقای شایســتگی ، 
می گویند باید آموزش ببینند. اصاًل شایســتگی چی 
هست؟ چند درصد شایستگی دارند و چند درصدشان 
ندارند؟ چقدر برای این کار انگیزه دارند؟ معلم ها هم 
باید برای دیدن آمــوزش انگیزه پیدا کنند و بدانند، 
آموزشــی که می بینند به نفعشان اســت. به غیر از 
بحــث مادی که من زیاد به آن کار ندارم، احســاس 
کنند وقتی بیشتر و بهتر یاد می گیرند، راحت تر کار 

می کنند. باید لذت این یادگیری ها را بچشند.
وقتی شما در کاری مثل آرایشگری مهارت نداشته 
باشید و بخواهید سر مرا اصالح کنید، دو ساعت وقت 
می گذارید، عرق می کنید، دستانتان خسته می شود 
و آخرش، هم شــما ناراضی هستید و هم من. چون 
کارتان را بلد نیســتید. اگر یک پیچ گوشتی به شما 
بدهنــد و بگویند دســتگیره در را باز کن، وقتی بلد 
نباشی دستت را زخمی می کنی، یا با بغل دستی ات 
دعوا می کنی. یک کالم بگو آقا بلد نیستم. وقتی بلد 
باشی، لذت می بری. ما بایستی طعم و لذت یادگیری 

را به هنرآموزان یا معلمان بچشانیم. که اگر کاری را 
بلد باشند، بهتر و راحت تر می توانند آن را انجام دهند.

ما برای این منظور، برنامه داریم. اگر آموزش ها را به ما 
بدهند، ما باید برنامة جامعی برای آموزش کل جامعه 
معلمان و مدیران کشور بنویسیم و این کار را تعقیب 
کنیم. اگر ندهند، ما حداقل همان آموزش هایی را که 
قباًل داشتیم )حضوری و الکترونیکی(، خواهیم داشت. 
بخش آموزش الکترونیکــی و آموزش های مدرن را 
باید بیشــتر فعال کنیم و بیشتر ویدیوکنفرانس ها را 
گسترش دهیم. آموزش از راه دور را به صورت زنده و 
آنالین گسترش دهیم. چون استادان بزرگی داریم که 
نمی توانند به همة هنرستان ها در استان های کشور 
بروند و آموزش دهند؛ وقــت نمی کنند. اگر بتوانیم 
همین آموزش ها را از طریق فناوری آموزشــی دنبال 

کنیم، خیلی کار آسان می شود.
ما تا ســال 1400 کتاب جدید نداریم و این خیلی 
کار را راحت کرده  اســت. خیال افراد راحت است و 
مجبور نیســتند تولید کتاب را شروع کنند. اما زمان 
مناسبی است که معلمان و هنرآموزان را قوی کنیم. 
کتاب همین قدر کافی است. ســراغ معلمان برویم. 
اگر کتــاب ما صد برابر قوی شــود، اما معلم همین 
معلم باشد، هیچ فایده ای ندارد. اما اگر معلم را قوی 
کنیم، به او دکمــه هم بدهیم، برایش کت می دوزد. 
درحالی که وقتی معلم ناشــی باشد، هر نوع امکاناتی 
در مدرسه به او بدهید، نمی تواند از آن استفاده کند. 

او باید صالحیت حرفه ای پیدا کند.
معلــم دارای صالحیت حرفه ای معلمی اســت که 
می تواند از کوچک ترین فرصت بیشــترین موقعیت 
یادگیری را بســازد. اما برعکس، معلمی که ضعیف 
باشد، هر کاری برایش انجام دهید، فایده ندارد. ما باید 
معلم را نسبت به خیلی از مسائل اجتماعی حساس 
کنیم. معلم باید به باور برسد. وقتی باور، علم، هنر و 
توانمندی پیدا کند، خودش بلد اســت چه کار کند. 
اصاًل نیاز نیســت به او بگویی چه کار کند. اما عکس 
آن، معلم بی انگیزه و معلمی که این ها را بلد نیست، و 
آموزش کافی ندیده، با این تجهیزات ناکافی و با این 
کالس های فشرده و با این محرومیت ها، توقع دارید 
چــه چیزی به بچه ها بگوید؟ پــس معلمان نیازمند 

صالحیت حرفه ای معلمی هستند.
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مقاله

براي پیشــبرد هدف های موردنظــر، از توانمندی ها 
و شایســتگی هاي الزم برخــوردار باشــند كــه در 
این میان نقش مدیران مدرســه ها )هنرســتان ها(، 
به عنوان راهبران مجموعه، از همه مهم تر و داشــتن 
صالحیت های حرفه ای الزم براي ایشان از جایگاه و 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرانهنرستانهادرآینةاسناد
باالدستی

 بر اســاس ســند تحول بنیادین، مدیــر و راهبر 
نظــام تعلیم وتربیت باید بتواند همة نیروها را به طور 
هماهنــگ، کارا و اثربخش بــرای تحقق هدف های 
تربیت، یعنی زمینه ســازی برای دســتیابی آگاهانه 
و اختیاری دانش آمــوزان به مراتبی از حیات طیبه، 

فراهم آورد.
 آنچه که در سال های اخیر ـ به ویژه ـ بر آن تأکید 
می شود، موضوع »مدرسه محوری« است و اینکه هر 
سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامة راهبردی باید 
جلوة خود را در مدرســه نشان دهد و مدرسه کانون 
تحول در نظام آموزش وپرورش باشد. مدرسه در افق 
1404 جلوه ای از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون 
 ... عرضــة خدمات و فرصت های تعلیــم  و تربیتی و
است. این مدرســه که از آن به عنوان محور نام برده 
می شود، دارای ارکان متفاوتی است که با هماهنگی 
یکدیگر باید ســبب هم افزایی، کارایی و اثربخشــی 
شــوند و بتوانند هدف های نظام تعلیم وتربیت را به 
پیش ببرند. مدیران مدرســه ها نیــز با ایفاي نقش 
رهبري خود باید بتوانند هدایت این مسیر را به عهده 

بگیرند.
 مدیــران مدرســه ها بایــد بــا الگو قــرار دادن 
پیامبــران)س( و ائمة معصومین)ع(، و بهره  گیری از 
سیرة هدایتی و راهبری ایشان، با توجه به اقتضائات 
زمانی و امکانات و شرایط کنونی، هدف های جامعه 
تعلیم وتربیــت را دنبــال کنند و ایــن جامعه را به 
سرمنزل مقصود برســانند. اگر مدیری بتواند نقش 
راهبــری و مدیریتی خود را به خوبــی ایفا کند، در 

مقدمه
 اهمیت آموزش نیروی انســانی ماهر و کارآزموده، 
به عنوان عاملی مهم برای رشــد و توسعة اقتصادی، 
زیر عنوان »سرمایة انســانی«، در کنار سرمایه های 
فیزیکی، بر کسی پوشیده نیســت. توسعة پایدار با 
سرمایه گذاری در موضوع مهم آموزش اتفاق می افتد 
و آموزش های فنی وحرفه ای، به عنوان یکی از ارکان 
اصلی توانمندســازی سرمایه های انســانی، جایگاه 

ویژه ای در توسعة اقتصادی پایدار دارند.
 ارتقای کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای مبتنی 
بر چارچــوب صالحیت حرفــه ای و کاهش فاصله 
میان سطح های شایســتگی های موردنیاز بازارکار و 
شاغالن در کشــور و آموزش نیروی انسانی ماهر و 
موردنیاز بازارکار، از هدف های مهم کشور در تحقق 
سیاســت های کلی اشتغال است که ایجاد چارچوب 
صالحیت حرفه ای ملی می تواند از فاصلة بین بازارکار 

و آموزش دهندگان بکاهد.
 در راهبرد 13 از راهبردهاي كالن »ســند تحول 
بنیادیــن«، به »توســعة مســتمر شایســتگی ها و 
توانمندی های اعتقــادي، تربیتي، علمي و حرفه ای 
فرهنگیان« در راســتاي تحقق هدف هایی همچون 
برقــراري نظــام اثربخش و کارامــد مدیریت منابع 
... اشــاره شده است. »صالحیت حرفه ای«  انساني و
مجموعه ای شــامل دانش )مبانی نظری( و مهارت 
است که به صورت توأمان منجر به کسب صالحیت و 

شایستگی می  انجامد.
 هیئت وزیران در جلسة مورخ 23/ 7/ 91 به استناد 
اصل 138 قانون اساسی و در اجرای مادة 21 قانون 
برنامة پنجم، آیین نامة نظــام صالحیت حرفه ای را 

تصویب کرد، در این آیین نامه آمده است:
 »صالحیت حرفه ای مجموعه ای از شایســتگی ها 
شــامل دانش، مهارت و نگرش )است( که به تناسب 
هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در فرایندهای 
آموزشــی و تجربــی در محیط های آموزشــی، کار 
و جامعه کســب و بــه رفتارهای حرفــه ای تبدیل 

می شود.«
 بدیهــي اســت همة اجــزاي این نظــام می باید 

مدیران هنرستان ها
پیشتازان عرصۀ صالحیت های حرفه ای

سیدمحسنحسینیمقدم
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حقیقت توانســته اســت، آنچه را که از آن به عنوان 
صالحیت حرفه ای نام می بریم، به دست آورد. یعنی 
توانسته است دانش نظری و عملی خود را در انجام  
وظیفة محوله به کار ببندد و به هدف های خود برسد.

مدیران برای اینکــه بتوانند نقش راهبری خود را 
ایفــا کنند، باید بر وظایفی که برای ایشــان متصور 
است، اشراف کامل داشته باشند و در انجام بهینة آن 

بکوشند؛ ازجمله:
1. برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، نظارت و 
كنترل از وظایف اصلی مدیر است که می تواند سبب 

تضمین کارامدی و اثربخشی فعالیت های او شود.
2. توسعه و تقویت مشارکت از مبانی مهمی است 
کــه می باید مدیران بــرای آن ارزش و اهمیت قائل 
شوند و به آن توجه داشته باشند. این مشارکت شامل 
مشارکت های برون سازمانی و درون سازمان می شود. 
فراهم آوردن زمینة مشارکت و تأثیرگذاری کارکنان 
و همــکاران، اولیا و دانش آموزان از جهات مختلف و 
بهره گیری از ظرفیت های بیرونی می تواند در کسب 
هرچه بیشتر صالحیت های حرفه ای تأثیرگذار باشد.

3. ارزیابی از کمیت و کیفیت امور متفاوت اجرایی 
و نظارت بر عملكردهاي انجام شده، از وظایف مدیران 
است که در کسب شایستگی های حرفه ای آنان تأثیر 

می گذارد.
4. توســعة فــردی در زمینة بــروز خالقیت ها و 
فراهــم آوردن زمینة بروز اســتعدادها، توانایی ها و 
خالقیت های مجموعة تحت راهبری، یکی از مسائلی 
است که می تواند در کسب و ارتقای شایستگی های 

حرفه ای مؤثر باشد و سبب ارتقای صالحیت  شود.
 هــر مدیری با انجــام وظایفي کــه در چارچوب 
مدیریت برای وی دیده شده است، باید بتواند سبب 
هم افزایی و ارتقــای توانمندی های مجموعة تحت 
مدیریت خود شــود. در این صورت توانســته است 
شایســتگی های الزم را کســب کند و از صالحیت 

حرفه ای الزم برای مدیریت برخوردار شود.

اركانمؤثردركسبصالحیتهای
حرفهایمدیران

 معلم در مدرســه به عنوان اسوه ای امین و بصیر 
برای دانش آموزان اســت که زمینة رشــد عقالنی، 
ایماني، علمی، عملی و اخالقي آنان را فراهم می سازد. 
معلم راهنما و راهبر فرایند یاددهی ـ یادگیری است 
و مســئولیت اجرا و ارزشــیابی برنامه های درسی و 
تربیتی را در ســطح کالس بر عهده دارد. او در نظام 
تعلیم وتربیت داراي نقشي بی بدیل و اثرگذار است و 
بدون تردید جامعه از مدرسه انتظار دارد كه جوانان را 
براي زندگي واقعي فردا آماده كند. لذا دانش، توانایي 
و مهارت زنــان و مردان آینده بــه دانایي، توانایي، 
صالحیت، تالش و احساس مسئولیت معلمان امروز 

بستگي دارد.
الهی  از فطرتی  الهی برخــوردار  امانتی  هنرجو   
اســت و قابلیت شــکوفایی و فعلیت یافتــن دارد. 
هنرجو قابلیت ها، تجربه ها، ظرفیت ها و توانایی های 
گوناگونی دارد و از اراده و انگیزه ای برخوردار اســت 
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كه در فرایند یاددهي ـ یادگیري نقش اساســي ایفا 
می کند.

اولیایدانشآموزان از جمله نقش آفرینان اصلی 
در رشــد و ارتقای فرزندانشــان هستند كه در کنار 
اولیای مدرسه می توانند در برنامه های مدرسه برای 

فرزندانشان تصمیم ساز باشند.
 این اركان مدرسه، و به عبارت دیگر، مجموعه ای با 
این ویژگی ها و ظرفیت ها، راهبری می خواهد که از 
همة شایستگی ها و صالحیت های الزم برای هدایت  
برخوردار باشــد؛ راهبری که از او به عنوان مدیر نام 
می بریم برای هدایت مدرسه، مدیری مؤمن، خالق، 
منعطف، اهل فکر، آینده نگر، مشــارکت پذیر، دارای 
ســعه صدر و دارای صالحیت حرفه ای الزم اســت. 
شایستگی كه روي آن تأکید می شود، بیانگر آن است 
که مدیر چگونه باید انجام وظیفه کنند یا در شرایط 
خاص، چگونه واکنش نشــان دهد و یا اینكه چگونه 

رفتار کند.
 اگر فردی مجموعة شــرایط فوق را دارا باشد و با 
برقراری روابط صحیح، ســازنده و پویا، امکان درک 
و اصالح مــداوم موقعیت ها را بــرای تمامی عوامل 
)کارکنــان و خانواده( فراهم ســازد، می توان گفت 

دارای صالحیت حرفه ای الزم بوده اســت و به عنوان 
راهبر می تواند همة ارکان مدرســه را با هم به پیش 
ببرد و هدف های نظام تعلیم وتربیت را در مدرســه 

پیاده کند.

آموزشهایفنیوحرفهایوصالحیت
حرفهایمدیرانهنرستانها

 نظام جدید آموزش هــای فنی وحرفه ای، با تغییر 
در رویکردهــا، محتوا و برنامه ریــزی، قصد دارد در 
راســتای صالحیت حرفه ای گام بــردارد. این تغییر 
نظــام به تغییر نگاه همة عوامل ســهیم و مؤثر نیاز 
دارد. از بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری تا بخش 
اجرایي، همه باید این مفهوم را درک کنند که نظام 
آموزشی در این قســمت قراراست تغییر کند و هر 
کســی که نتواند با این تغییرات همراه باشد، قطعًا 
الزم است شرایط خود را برای همراهی و هماهنگی 
برای رســیدن به هدف های بلندمدت آموزش های 

فنی وحرفه ای تغییر دهد.
 یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار در روند اجرایی 
شدن این تغییرات، هنرستان است؛ محلی که همة 
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سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــای در آنجــا به 
منصة ظهور می رسند. هنرستان کانون برنامه ریزی 
تعلیم وتربیت فنی، حرفه ای و مهارتی اســت. مدیر 
هنرستان باید بتواند با ایفای نقش راهبری خود همة 
عوامل دست اندرکار آموزش را با هم هماهنگ کند و 

سبب هم افزایی شود.
 مدیر مدرسه که در اینجا، مدیر هنرستان موضوع 
و محور بحث ماســت، باید با توجه به رویکردهایی 
که در نظام جدید آموزشــی به آن ها پرداخته شده 
است، وظایف و مأموریت های خود را با آن ها هم سو 
سازد و با هدایت و راهبری که بر همة ارکان مدرسه 
)هنرآموز، هنرجو، اولیا و همکاران( خواهد داشــت، 
زمینة تحقق مدرسه ای را که از آن به عنوان »کانون 

خلق دنیای آینده« نام برده می شود، مهیا سازد.
 مدیــري کــه دارای صالحیت حرفــه ای الزم و 
شایستگي و توانمندهای بایســته در مدرسه باشد، 
می تواند همة امور مربوط به هنرســتان را، از کالس 
درس، کارگاه، آزمایشگاه گرفته تا مسائل پرورشی، 
تربیتــی و اخالقي مدیریت کند و بــرای هرکدام با 
توجه بــه ضروریات و اقتضائــات آن به برنامه ریزی 

دست بزند.

 در هنرستان ها برنامه های متفاوتی اجرا می شوند 
که همه در راستای آموزش و ارتقای کیفیت آموزش 
هســتند و از جملة آن ها می توان به »آموزش همراه 
با تولید« اشــاره کرد. این برنامه یکی از برنامه های 
کیفیت بخشی اســت که هنرجو طی آن، از مرحلة 
تولیــد تا مراحل بازاریابی و فروش، با کار دســت  و 
پنجــه نرم می کند و خود را برای ورود به عرصة کار 

آماده می سازد.
 مدیر هنرستاني که دارای صالحیت های حرفه ای 
الزم برای مدیریت مجموعة زیر پوشش خود است، 
یقینًا می داند هر کارگاه در هنرســتان به منزلة یک 
کارخانه اســت که چرخة تولیــد در آن می تواند به 
تولید محصولي منجر شود؛ محصولی که اگر شرایط 
الزم را از نظر کیفی داشته باشد، قابل ارائه به بازار كار 
است. برای رســیدن به این مسیر و عملیاتی کردن 
موضوع، مدیر باید از جنس و از بدنة هنرستان باشد. 
باید به این موضوع ایمان داشته باشد و برای رسیدن 
به آن، از هیچ کوششی دریغ نورزد. ضمن اینکه مدیر 
و مجموعة زیر مدیریت وی باید با همة سازوکارهای 
چنین برنامه ای، از بخش نامه گرفته تا قوانین حقوقی 
... آن آشنا باشد تا در اجرا و بعد از  و مســائل مالي و

آن، با کمترین مشکل روبه رو شود.
مدیری که چنین تســلط و رفتــاری را در اجرای 
برنامه های فنی وحرفه ای و هنرســتانی داشته باشد، 
یعنــی به صالحیت های حرفه ای الزم دســت یافته 
باشد، می تواند آنچه را که در اسناد باالدستی در مورد 
مدرسه به آن اشاره شده است، به اجرا درآورد. یقینًا 
اگر مدیران با شــاخص هایی که در اسناد باالدستی 
به آن ها اشــاره شــده اســت، ازجمله »سند تحول 
بنیادیــن« و زیرنظام های مربوطه، از جمله زیرنظام 
 ... برنامة درســی ملی، زیرنظام راهبری و مدیریت، و
بتوانند هدایت و راهبری مدرسه را به عهده بگیرند، 
از صالحیت حرفه ای نیز برخوردارند و همواره تأثیر 

مثبتی بر خود و دیگران خواهند داشت.
 انتخاب مدیراني مرتبط برای هنرســتان ها؛ آشنا 
کردن آن ها با تغییرات نظام جدید، هم راستا نمودن 
ایشان با سیاست ها و برنامه ریزی های کالن، تفویض 
اختیــار به آنان بــرای هدایت و راهبری مدرســه، 
... همگي می توانند ســبب ارتقای کیفی مدرسه،  و
به عنوان کانون اصلی نظام تعلیم وتربیت شوند و این 
میســر نخواهد بود مگر با مدیراني که در چارچوب 

صالحیت های حرفه ای تربیت شده باشند.
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2. بررسي چارچوب صالحیت های 
حرفــه ای ملــي ایــران، مركــز 
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مقاله

صورت می گرفت:
1. پذیرش برای دورة کارشناسی: دبیر فنی قدرت

2. پذیرش برای دورة کاردانی: معلم فنی قدرت
پذیــرش در رشــتة دبیــر فنــی قــدرت از بین 
فارغ التحصیالن رشــتة ریاضی ـ فیزیک و پذیرش 
برای کاردان معلم فنی قدرت از بین فارغ التحصیالن 
هنرســتانی صورت می گرفت. برنامة درسی این دو 
رشــته تا حدود زیادی با برنامة درسی هنرستان ها 
هم خوانی داشت و در ضمن استادان و مدرسانی که 
به این گروه از دانشجویان تدریس می کردند، کاماًل 
از فضای آموزشی هنرستان ها، نیاز معلمان و امکانات 
موجود آگاهی داشتند و تمام سعی شان این بود که با 
وضع موجود، هنرآموزانی کارامد )هم از نظر تخصصی 
و هم در حوزة تربیتی و مهارت شغلی معلمی( تربیت 
کنند. درواقــع هدف های دوره های دبیری، محتوای 
برنامه ها و مدرســان دوره هــا از هماهنگی خاصی 
برخوردار بود، ولی متأســفانه در حال حاضر شرایط 

چنین نیست.
رشتة »دبیر فنی قدرت« در حال حاضر از مجموعة 
رشته های کارشناسی قدرت حذف  شده است و همة 
پذیرفته شدگان با عنوان »کارشناسی مهندسی برق« 
فارغ التحصیل می شوند. فقط افرادی که در رشته های 
دبیری جذب دانشگاه های متولی این رشته می شوند، 
موظف هستند حداقل 30 واحد درسی تحت عنوان 
»درس های صالحیــت معلمی« بگذراننــد. تقریبًا 
80 درصد این درس ها از خانــوادة درس های علوم 
تربیتی اند و بر دانش فنــی موردنیاز معلمان جوان، 
برای تدریس در هنرســتان ها نمی افزایند. در حال 
حاضر از اســتادانی برای آموزش این دانشــجویان 
استفاده می شود که هیچ گونه شناختی از هنرستان ها 
و حوزة شغلی این گروه از دانشجویان و آموزش های 
فني وحرفه ای ندارند. در ضمن حساسیتی هم نسبت 

به میزان کسب اطالعات دانشجوـ معلمان ندارند.
میــزان اطالعات عملی و نکات اجرایی اســتادان 
دانشــگاهی بــراي این نــوع آموزش کم اســت و 
نمی تواند پاسخ گوی نیاز دانشجوـ  معلمان باشد. در 

مقدمه
در صنعت برق و تجهیزات برقی، فناوری با سرعت 
چشــمگیری روبه جلــو حرکت می کنــد و در حال 
پیشرفت اســت. این تغییر فّناوری با کوچک شدن 
قطعه ها، ســرعت انتقال و كنترل باالتــر، اتصال و 
کنترل آن ها از طریق شبکه، و نظایر آن همراه است. 
هم گام شــدن با این تغییرات نیازمند به روزرسانی 
آموزش هــای فني وحرفه اي و اطالعــات هنرآموزان 
رشــتة برق و پایش برنامة درســی و آموزش جدي 
نیروی انسانی براي ورود به دنیاي كار و اشتغال دارد.

رشــتة »الکتروتکنیک«، ازجمله رشته های زمینة 
صنعت اســت که در نظام جدید آموزشي تغییرات 
فنــاوری جدیــد را در برنامة درســی آموزش های 
رسمی فنی وحرفه ای به همراه داشته است. لذا برای 
اجرای دقیق و بازخورد مناســب از برنامة درســی 
الکتروتکنیــک، به تربیت دبیرهــای فنی و آموزش 
هنرآموزان با ســطح صالحیت برنامة درسی جدید 

نیاز است.
انواع متفاوت این صالحیت ها عبارت اند از:

é صالحیت های عمومی، ماننــد فن بیان، قدرت 
انتقــال محتوا، مهارت تعامــل و نقدپذیری و نظایر 

آن ها؛
é صالحیت حرفه ای، مانند شــناخت حوزة تعلیم 
تربیــت، پداگوژی، شــناخت آموزش هــای فني و 
حرفه ای و شیوه های ارزشیابی، مخصوصًا ارزشیابی 
شایســتگی و صالحیت هــای غیر فنــی و اخالق 

حرفه ای؛
é صالحیت های تخصصی و فنی که شامل تسلط 
بر شــناخت وظایف، تحلیل کارها و مراحل آن ها در 

سه سطح L2 ،L1 و L3 می شود.

وضعموجودتربیتهنرآموزرشتة
الكتروتكنیك

نحوه پذیرش دانشــجو ـ معلمان رشــتة برق در 
سال های گذشته از طریق کنکور سراسری از دو راه 

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ الکتروتکنیک
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کنار موارد مطرح شــده، این سال ها مسئلة پذیرش 
فارغ التحصیــالن آزاد رشــتة قــدرت )غیردبیری( 
نیز مطرح شــده که نه تنها کمکی به مسئلة تأمین 
نیروی موردنیاز نکرده، بلکه به صورت یک آفت، ضرر 
و زیان هایی نیز برای نظام آموزشــی کشــور داشته 
است. در سال های گذشته، به دلیل نبود برنامه ریزی 
صحیح، برخی اســتان ها با ازدیاد نیروی فنی مواجه 
شــدند و ناچار ایــن دبیران فنی را در شــغل های 
غیرفنی به کارگرفتند. در برخی استان ها نیز به دلیل 
کمبود نیــروی فنی موردنیاز هنرســتان، نیروهای 
حق التدریسی )غیردبیری( را جذب کردند که هر دو 

مورد کمکی به تأمین نیروی متخصص نمی کند.
برای بهبود وضعیــت فارغ التحصیالن تربیت دبیر 

فنی برق توجه به نکته های زیر ضروری است:
é محتوای درس هــا، ارزش واحدهــا و ریزبرنامة 
درســی 30 واحد صالحیت معلمی قدیمی شده و 

سال هاست بازنگری نشده است.
é کم اهمیــت جلــوه دادن درس هــای صالحیت 
معلمی و خارج از گود بودن این واحدها، ایجاد انگیزه 
و پویایی را از دانشــجویان دبیری می گیرد و به این 
واحدهای درســی به صورت یک مجموعه واحدهای 

آکادمیک نگریسته می شود که صرفًا باید نمرة قبولی 
از آن ها گرفت.

é در شــرایط کنونــی، پیش بینی یک سلســله 
درس هــای تئوری و عملــی در مجموعة درس های 
صالحیت معلمی، به طوری که بر کتاب های درس های 
فنی جدید منطبق باشــد، یک ضرورت و نیاز مبرم 
است. محتوای واحدهای درسی باید به گونه ای تدوین 
شود که اواًل مهارت تخصصی دانشجوی دبیری برق 
را افزایــش دهد، ثانیًا بــه روز و با مطالب کتاب های 

درسی دریک راستا باشد.
é باال بردن سطح اطالعات فنی دانشجویان دبیری 
و داشتن اشراف کامل بر مطالب موجود در کتاب های 
درســی، کمک بسزایی در انتقال مفاهیم موجود در 
کتاب می کند و درنتیجه اثربخشــی آموزش بیشتر 
خواهد بود. در شــرایط فعلی، برخی درس های فنی 
رشــتة برق یا از برنامة درســی کارشناســی حذف  
شــده اند و یا کمرنگ دیده  شــده اند. لذا دانشجو به 
ســمت محتواهایی سوق داده می شود که یا مطالب 
تئــوری محض اند، یــا درنهایت کار با شبیه ســاز 
پیش بینی شــده اســت که هر دوی این حالت ها با 
مطالب عملی و کارگاهی جدید فاصلة زیادی دارند.

تغییراتنظامجدیدآموزشهایفنیوحرفهایدررشتةالکتروتکنیک
تغییرات رشتة الکتروتکنیک در نظام جدید آموزش های رسمی فنی وحرفه ای متأثر از عواملی نظیر تغییرات 
فناوری، تغییر نیازهای بازارکار و همچنین آینده نگری در مدیریت انرژی اســت. لذا درس های تعریف شــده، 

متناسب با این نیازسنجی برنامه ریزی و توسط متخصصان موضوعی و آموزشی تألیف شده اند.
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حوزة شغلي برق کاران ســاختمان های مسکونی، 
درگذشــته به سیم کشی برق متناســب با نیازهای 
موردنظر در تأمین روشــنایی و مصرف برق محدود 
بــود. لیکن امــروزه با توجــه به تغییــرات نیازها، 
كاربرد مصرف بــرق و همچنین ابزارهای تخصصي 
و پیشرفته، طبیعی اســت که نوع آموزش و تربیت 
برق کاران ماهر به بازنگري اساســي و ارتقا نیاز دارد. 
کاربرد تراز لیزری، دستگاه های شیارزن و شیارکن، 
لوله خم کن دستی و ابزارهایی نظیر آن در سیم کشی 
برق ساختمان های فعلي، شبیه سازی کار واقعی را در 
اتاقک سیم کشی و در ابعاد کوچک تر براي هنرجویان 
ضروری می کند و آن ها را برای کار در محیط واقعی 

آماده می سازد.
از طرف دیگر، نیاز و توجه روزافزون به توسعة رفاه، 
و حفاظت و امنیت در ساختمان های مسکونی موجب 
شده است، حوزة شغلی برق کاران وسعت یابد و آن ها 
عالوه بر برق کاری تأسیسات الكتریكي برق شهر، و 
نصب و راه اندازی سیستم های جریان ضعیف را نیز در 
دستور كار و سفارشات خود قرار دهند. شرکت های 
تولیدکنندة تجهیزات سیستم های جریان ضعیف با 
پیشرفت فناوری، روزبه روز تولیدات جدیدتری ارائه 
می کننــد که نصب و راه اندازی آن ها به آموزش های 
نوینی نیاز دارد. برای مثال، سیســتم های ردیابی و 
اعالم حریق، سیستم های اعالم سرقت، دوربین های 
مداربسته، دربازکن های تصویری و درهای اتوماتیک، 
و آنتن مركزي، نمونه هایی از سیســتم های جریان 
ضعیف اند که نصب و راه اندازی آن ها در شرح وظیفه 
برق کاران تعریف شده اســت. تمامی این سیستم ها 
زمانی که قطعی برق شــبکه سراسری وجود دارد، 
بــه تغذیة برق اضطراری نیــاز دارند. بنابراین نصب 
و کاربــرد منابع بــرق اضطــراری )UPS( در کنار 

سیستم های جریان ضعیف نیز تعریف شده است.
بزرگ ترین جامعة هدف حوزة شــغلی برق کاران، 
حضور حداکثری آن ها در سیم کشی برق ساختمان 
است. میزان نیاز و تقاضای بازار کار به برق کاران ماهر 
تا حدود زیادی به رونق ساختمان ســازی و مسکن 
بستگی دارد. مدیریت صحیح و بهینة مصرف انرژی 
الکتریکــی و تولید انرژی برق از منابع غیرفســیلی 
)تجدیدپذیر( که جزو هدف های اســناد باالدستی 
نیز هســت، ضرورت وجود درسی مستقل با عنوان 
و ســاختمان های هوشمند«  »تأسیسات حفاظتی 
را ایجاب کرده اســت. تولید انرژی الکتریکی توسط 
سامانه های فتوولتاییک سال هاست از طرف متولیان 

مدیریت برق كشــور موردتوجه قرار گرفته است و 
کشورمان ایران، به دلیل برخورداری از حدود دوسوم 
روزهای آفتابی در ســال، ظرفیت خوبی برای تولید 
برق از منابع تجدیدپذیر دارد. پیمانکاران تولید برق 
توسط سامانه های فتوولتاییک فرصت شغلی مناسبی 
برای جــذب برق کاران ماهر طلــب می کنند و این 
فرصت شغلی کمک شایانی به توسعة پایدار و تولید 

انرژی پاک در جامعه خواهد کرد.
مدیریت مصرف نوین و هوشمندسازی آن نیز تأثیر 
بسزایی در تغییر و رشد فناوری تأسیسات الکتریکی 
داشــته اســت. بســیاری از ســازمان ها، ارگان ها، 
ورزشــگاه ها و حتی ساختمان های مسکونی مصرف 
انرژی الکتریکی و مصرف آن را توســط سامانه های 
 »KNX هوشمند مدیریت می کنند. امروزه »پروتکل
در صنعت  پروتکل خانة هوشــمند  پرمخاطب ترین 
هوشمند سازی برق ســاختمان است. این پروتكل 
رفاه، امنیت و آسایش ساكنان را با ارائة سناریوهای 

متفاوت حفاظتي ارائه می دهد.
تولیــد انرژی برق پــاک و هوشمند ســازی برق 
ساختمان، حوزة شغلی بسیار مناسبی برای برق کاران 
و هنرجویان این رشــته فراهم خواهد کرد. در حال 
حاضــر، هزینه مصرف برق حدود 800 ریال به ازاي 
هر کیلووات ســاعت است. از نگاه اقتصادي و درامد، 
دولت در راســتاي حمایت و تشویق تولیدکنندگان 
انــرژی الكتریكي از منابع تجدیدپذیر ســامانه های 
فتوولتاییــک، بــرق تولیــدی را از تولیدکنندگان 
کیلووات ســاعتی 8000 ریال خریــداری می کند. 
بنابرایــن یك نیــروگاه خانگي 5 كیلــووات به طور 
تقریبي در هرماه حدود 6میلیون ریال براي صاحب 
آن درامد دارد. اگرچه دو یا ســه ســال اول، درامد 
کسب شــده صرف هزینه نصب سامانه شود، ولي تا 
حدود 20 سال با هزینة نگهداري كم، مولد مناسب 

و منبع درامد خواهد بود.
کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی نیز 
دو حوزة شغلي متعارف بازار کار براي فارغ التحصیالن 
رشتة الکتروتکنیک است. اگرچه درگذشته نیز این 
دو حوزة شغلی وجود داشتند، لیکن با رشد فناوری و 
کاربرد فناوری های نوین، نوع انجام آن ها در بازار کار 
با تغییراتی همراه بوده است. استفاده از »لدروسینی « 
و اتصاالت و مفصل بندی كابل با پیشرفت هایی همراه 
بوده است. سیم پیچی موتورهای الکتریکی تک فاز و 

سه فاز نیز همچنان حوزة شغلی خود را دارد.
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همان طور که افزایش تقاضای نیروی برق کار ماهر 
تا حدود زیادی به رشــد ساخت وساز وابسته است، 
در بخش برق صنعتی، اشــتغال برق کاران صنعتی 
و تابلوســازان برق صنعتی ارتباط نزدیکی با توسعة 
کارخانه ها، صنایع و صنعــت دارد. آنچه امروز یکی 
از نیازهــای اصلی بازار کار و صنعت برق در شــاخة 
توزیع و مصرف برق را در برمی گیرد، تولید تابلوهای 
برق فشــار ضعیف صنعتی دیواری است. تولید این 
تابلوهــا از نظر قیمت، اجرای نــکات فنی و ایمنی، 
زیبایی چیدمان قطعات براي مشتریان حائز اهمیت 
است. ضرورت این نیاز توأم با تعریف درس کارگاهی 
»نصب و تنظیم تابلوهای برق فشــار ضعیف« بوده 

است.
متأســفانه در آموزش های قبلــي کارگاه های برق 
صنعتي، این آموزش ها روي تابلوهای مشبك فلزي 
یا تابلوهای چوبي و به صورت گسترده انجام می شد. 
این در حالي اســت كه در تابلوســازی برق فشــار 
ضعیف این حد آموزش فقط تكافوي سیم کشی تابلو 
را خواهد داشــت. از طرف دیگــر، جانمایي و نصب 
قطعات و انتخاب مناســب قطعــات تابلو بر مبناي 
جریان مصرف كننده، ســازندة تابلو را به محاسبه و 
براورد ابعاد صفحة نصب و تابلو ملزم می کند. فرایند 
این نوع آموزش در نظام آموزشــي تابه حال اجرایي 
نشــده و جاي خالي آن کاماًل مشــهود است. شاهد 
این مدعا تابلوســازان بازار كار هستند. آن ها بر این 
باورند كه در نظام آموزشي قبل، هنرجویان با فضاي 
تابلو و چیدمان هیچ آشنایي نداشتند و فقط در حد 
سیم کشی، آن  هم در فضاي بیرون تابلو، مهارت هایی 
داشــتند. وقتي هم در فضــاي تابلو قرار می گرفتند 

توانایي اجراي کار با تابلو را نداشتند.
موضوع جدید دیگري كه در صنعت برق و بازار کار 
با تغییر فناوری همراه شده و کاربرد فراوان پیدا كرده 
است، جایگزین شــدن »اینورترها« )درایو( به جای 
روش های ســنتي راه اندازی موتورهــاي الكتریكي 
است. شیوه های ســنتي راه اندازی »ستاره ـ مثلث« 
در راه اندازی موتورهای الكتریكي، شوک  مكانیكي و 
الكتریكي را براي موتور الكتریكي به همراه داشــت. 
ولي امروزه اینورترها و »سافت استارترها«، راه اندازی 
نرم را براي موتورهای الكتریكي به ارمغان آورده اند، 
تا جایی که به عقیــدة متخصصان، با كاربرد اینورتر، 
سیم پیچی موتورهای الكتریكي هرگز آسیب نخواهد 
دید. همچنین، كاربرد بانک های خازني در راســتاي 
اصــالح ضریب قدرت در مراكز صنعتي و کارخانه ها 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در كتاب »نصب و 
تنظیم تابلوهاي برق فشار ضعیف« تالش شده است 

این دو فناوری به هنرجویان آموزش داده شود.
در همیــن راســتا در بخــش صنعــت، کنترل و 
اتوماسیون صنعتی نیز توســعة چشمگیری داشته 
اســت. تولید، کاربرد و تنــوع زیاد انــواع رله های 
قابل برنامه ریــزی در صنعت برق، و تجهیز شــدن 
تابلوهای برق صنعتی به این رله ها، تأکید بر تربیت 
نیروی انســانی ماهر و کارامد و مســلط بر رله های 
قابل برنامه ریزی را ضروری ســاخته اســت. در بازار 
کار، تابلوســازان برق صنعتي نیز تســلط برق كاران 
ماهر را روی نصب و اجرای رله هاي قابل برنامه ریزی 
طلب می کننــد. فارغ التحصیالن هنرســتاني، گاه 
براي جذب در شــركت ها و كارگاه هــا به گذراندن 
قابل برنامه ریزی و  دوره هاي کوتاه مــدت رله هــاي 
کسب گواهي نامة رســمي براي اشتغال در بازار كار 
نیاز داشتند. کاربرد این رله ها و مخصوصًا کنترل های 
آنالوگ و حسگرهای متنوع این رله ها، دقت، کنترل 
و حتی کاهش خطای انســانی را به میزان بســیار 
زیادی باال برده است. این مطلوب صاحبان مشاغل و 
صنعت بوده است و قطعًا هنرجویاني كه شایستگي 
الزم در این نوع آموزش ها را داشــته باشند، فرصت 

جذب بیشتري خواهند داشت.
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شغل های برقي معمواًل در ساختمان های مسكوني، 
تجــاري، صنعتــي و کشــاورزی انجام می شــوند. 
فعالیت های شغل های مزبور ممكن است در شرایط 
سخت، مانند نور کم، هواي گرم یا سرد، و در فضاي 
باز یا در ارتفاع انجام گیرند. ســختي كار شغل های 
مرتبــط با تأسیســات الكتریكي، به دلیل شــرایط 
ذکرشده، قابل مالحظه است. رعایت نكات ایمني در 
این شــغل ها براي صاحبان شغل و افراد معمولي، از 
اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. متأسفانه هرسال 
تعدادي از شهروندان در شهرهاي مختلف کشور به 
دلیل برق گرفتگی جان خود را از دســت می دهند 
)طبق آمار ارائه شــدة مركز پزشــكي قانوني كشور، 
571 نفر در نیمة اول سال 1395 در اثر برق گرفتگی 

ویژگیهایشغلوشاغل

مشاغلقابلاحرازدررشتهالکتروتکنیک

جان باخته اند(. بنابراین، تربیت برق کار ماهر متعهد 
به اصول ایمني و نهادینــه كردن اخالق حرفه ای و 
مشتری مداري در این فرد، بسیار مهم است. برق کار 
ماهر ساختمان و برق کار صنعتي ازجمله حرفه های 

مرتبط با شغل های تأسیسات الكتریكي است.
 برق کار ماهر ســاختمان كسي است كه عالوه بر 
توانایي اجراي تأسیســات الكتریكي ساختمان های 
مسكوني )توكار و روکار(، قابلیت نقشه خوانی مدارات 
الكتریكي و تعمیر و نگهداری سیستم های روشنایی 
را نیز داشته باشد. این فرد قادر به نصب سامانه های 
برق فتوولتاییك را دارد و می تواند سیم کشــی برق 
خانه های هوشــمند را اجرا کند. بــرق کار صنعتي 
ماهر نیز قادر خواهد بود، عالوه بر نصب و راه اندازی 

L1برقکارعمومی
کدحرفه:74110191

L2تعمیرکاروبرقکارصنعتی
کدحرفه:74120192

عنوانشغلردیفعنوانشغلردیف

نقشه کش و نقشه خوان برق ساختمان های 1
نصاب و تعمیرکار آسانسور نفربر و باربر مقدماتی1مسکونی

نقشه کش و نقشه خوان برق ساختمان های 2
نصاب و تعمیرکار آسانسور نفربر و باربر پیشرفته2هوشمند

نصاب و تعمیرکار پله برقی و پیاده روی برقی3برق کار ماهر ساختمان های مسکونی و تجاری3

برق کار ماهر ساختمان های هوشمند و سامانه های 4
تابلوساز و نصاب تابلو برق صنعتی فشار ضعیف 4برق خورشیدی

کارگاهی

تابلوساز و نصاب تابلو برق صنعتی فشار ضعیف 5تابلوساز و نصاب تابلوی برق فشار ضعیف مسکونی5
صنعتی

برق کار صنعتی و کابل کش تأسیسات الکتریکی6تابلوساز و نصاب تابلوی برق فشار ضعیف روشنایی6

نصاب و سرویس کار سیستم های جریان ضعیف 7
7)تلفن و شبکه مکالمات داخلی(

برق کار صنعتی ماشین های الکتریکی )اتوماسیون 
صنعتی و کنترل دور موتورهای الکتریکی با 

اینورتر(

نصاب و سرویس کار سیستم های ردیابی و 8
برق کار وسایل حمل ونقل مقدماتی 8اعالم حریق

)زمینی و هوایی(

برق کار وسایل حمل ونقل پیشرفته )ریلی و 9نصاب سیستم دربازکن تصویری9
دریایی(

نصاب بانک خازنی10نصاب سیستم اعالم سرقت10

نصاب و برنامه ریز رله های قابل برنامه ریزی11نصاب سیستم دوربین مداربسته11

تعمیرکار صنعتی مقدماتی12نصاب سیستم درهای خودکار و برق اضطراری12

تعمیرکار صنعتی پیشرفته13تعمیرکار لوازم خانگی13

سیم پیچ ماشین های الکتریکی14
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موتورهای الكتریكي ســه فاز، تابلوهای برق صنعتي 
فشارضعیف نیز بســازد. برق کار صنعتي می تواند از 
طریــق به كارگیري تجهیزات اتوماســیون صنعتي، 
موتورهای الكتریكي را با رله هاي قابل برنامه ریزی و 
حس گرهای کنترل آنالوگ )دما، فشار و...( راه اندازی 

کند.
رعایت نــكات ایمني و بهداشــت و تــا حدودي 
کمک های اولیه براي این فرد ضروري است. برق کار 
ماهر باید از قوانین و مقررات كارگاهي ایمن، مطلع 
و ملزم به رعایت آن ها باشــد. او از نظر شــخصیتي 
واقع گرا، قراردادي و جســت وجوگر است. حرفه های 
مرتبط با این حرفه، ســاختمان، تأسیسات و حرفة 
تكنسین برق اســت. شغل هایی كه فارغ التحصیالن 
نظــام جدیــد آموزش هــای فني وحرفه ای رشــتة 
الكتروتكنیــك می توانند در آن ها مشــغول به كار 

شوند، به این شرح اند:
é نقشــه کش و نقشه خوان برق ســاختمان های 

مسكوني و هوشمند؛
é برق کار ماهر ساختمان های مسكوني و تجاری؛

é بــرق کار ماهــر ســاختمان های هوشــمند و 
سامانه های برق خورشیدي؛

é نصاب و سرویس کار سیستم های جریان ضعیف 
حفاظتي )دربازكن، اعالم سرقت، دوربین مداربسته، 

درهای خودكار و برق اضطراري(؛
é نصاب و سرویس کار سیستم های ردیابي و اعالم 

حریق؛
é برق کار صنعتی و كابل كش تأسیسات الكتریكي؛

é تابلوســاز و نصاب تابلو برق صنعتی فشارضعیف 

كارگاهي؛
é تابلوســاز و نصاب تابلو برق صنعتی فشارضعیف 

صنعتي؛
é برق کار صنعتی ماشین های الكتریكي )اتوماسیون 
صنعتي و کنترل دور موتورهای الكتریكي با اینورتر 

و بانك خازني(؛
é سیم پیچ ماشین های الكتریكي.

یکی از شایستگی های الزم براي هنر آموزان رشته های 
الکتروتکنیک، تسلط بر شــیوه های آموزش درس های 
تخصصی و شایستگی های رشته و ارزشیابی آن هاست. 
شركت در دوره هاي ضمن خدمت یكي از راه های كسب 
این مهارت هاست. قطعًا نداشتن این شایستگی به ارائة 
محتوا به صورت ســنتی و درنهایت ارزشــیابی محتواي 
حافظه محور و دانشي منجر خواهد شد. هنرآموزان باید از 
سطح شایستگی L1 در پایه های دهم و یازدهم و L2 در 
پایة دوازدهم اطالع داشته باشند. همچنین، با عنوان های 
شــغلی در هر سال تحصیلی آشنا باشند. برای مثال در 
پایان پایة دهم، هنرجوی رشتة الکتروتکنیک از صالحیت 
الزم برای ورود به بازار کار به منظور سیم کشــی برق و 

ساختمان برخوردار است.
هنرآموزان با تسلط بر سطح شایستگی L3 )دوره های 
کاردانی(، به تربیت هنرجویان عالقه مند به دورة كارداني 
مبــادرت می کنند. در این فرایند از ارتباط هنرآموزان با 
تغییرات صنعت برق در دنیای کار نباید غافل شد. ایشان 
باید تغییرات فناوری و روزآمد در بازار کار را رصد کنند تا 
محتوای ارائه  شده را به روز ارائه دهند؛ اگرچه برنامه ریزی 
درسی نیز به این بروز رسانی به صورت متناوب نیاز خواهد 

داشت.

مسیرهای ارتقا و ترفیع به سطوح صالحیت حرفه ای باالتر، توسط مسیر توسعة حرفه ای رشتة الکتروتکنیک 
تعریف شده است. با پایان یافتن هر دوره، افراد با دریافت گواهي نامة صالحیت، جواز حضور در آن حوزة شغلي 
را با شرح  وظیفة روشن خواهند داشت. برق كاران در هر سطح می توانند با گذراندن دوره های کوتاه مدت و اخذ 
 ISCO08 گواهی نامة صالحیت الزم، به محدوده های باالتری ارتقا یابند. هر سطح صالحیت با کد بین المللی
شروع و بر اساس این الگو شرح وظیفة شغل ها مشخص می شود. برای مثال، وقتی »برق کار ماهر« به تجربة 
الزم در حیطة شغلی رسیده باشد، با گذراندن دورة الزم و احراز شایستگی به سطح صالحیت باالتری، یعنی 
»تکنسین برق« ارتقا خواهد یافت. جدول 1 حرفه های موجود را با توجه به توسعة حرفه ای در سطح ملي و 

بین المللی فهرست کرده است.

مسیرتوسعةحرفهایرشتةالكتروتكنیك
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نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةالکتروتکنیک

سطح 5

سطح 1

سطح 4

سطح 3

سطح 2

مهندس حرفه ای برق 
21510195

اپراتور نيروگاه برق 
31310192

تكنسين ارشد برق 
31130194

طراح برق و الكترونيک 
31180192

تكنسين برق 
31130293

تابلوساز برق 
74120292

تعميرکار و نصاب خطوط 
برق 74130192

تعميرکار ماشين های 
الكتريكی 

74120292

تعميرکاران لوازم 
الكتريكی و الكترونيكی 

74210192
برق کار ساختمان 

74110192

برق کار عمومی 
74110191

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهالکتروتکنیک

هنرآموز برق 
23201105
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معرفیبستةآموزشیرشتةالکتروتکنیک
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةالکتروتکنیک
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٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭٭٭طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسكوني2

٭٭٭٭٭طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف3

٭٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

طراحی و نصب تأسیسات حفاظتي و 5
٭٭٭٭ساختمان هاي هوشمند

٭٭٭٭كابل كشي و سیم پیچي ماشین هاي الكتریكي6

٭٭٭٭نصب و تنظیم تابلوهاي برق فشار ضعیف7

٭٭٭٭٭٭٭طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی8

٭٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش
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جدول1.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةالکتروتکنیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
قلمرو

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانشایستگیها
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شای
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مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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1. توانایي آموزش و اجراي تأسیسات الکتریکي ساختمان های مسکوني )400 ساعت 
آموزش(

2. توانایی آموزش و اجرای تأسیسات الکتریکي جریان ضعیف )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش و اجراي تأسیسات حفاظتي و برق ساختمان های هوشمند )400 ساعت 

آموزش(
4. توانایی آموزش و اجرای کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکي )400 ساعت 

آموزش(
5. توانایی آموزش و نصب و تنظیم تابلوهاي برق فشار ضعیف )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش و اجرا و نصب رله هاي قابل برنامه ریزی )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فني الکتروتکنیک ـ برق )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت برق کار ماهر )34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت برق کار و تعمیرکار برق صنعتي 

)34 ساعت آموزش(
10. کسب شایستگي نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگي ایمني در تأسیسات الکتریکي )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهای
1800 ساعتـ  صالحیت حرفه ای تکنسین مهندسي برقفنیتکنسین٭

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های 

پایه های دهم، یازدهم و 
دوازدهم رشتة الکتروتکنیک. 

)1394(. دفتر تألیف کتاب های 
درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 

شورای برنامه ریزی درسی 
الکتروتکنیک.

2. سند راهنمای برنامة درسی 
رشتة الکتروتکنیک. )1394(. 
دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. 
شورای برنامه ریزی درسی 

الکتروتکنیک. 
3. سند استاندارد شایستگي 

و ارزشیابی حرفة گروه شغلی 
الکتروتکنیک. )1393(. 

دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای و کاردانش. 
شورای برنامه ریزی درسی 

الکتروتکنیک.
4. سند پشتیبان طراحی و 
تدوین رشتة الکتروتکنیک. 

)1393(. دفتر تألیف کتاب های 
درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 

شورای برنامه ریزی درسی 
الکتروتکنیک. 
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سیدمحمودصموتي
احمدرضادوراندیش

مقاله

مرتبط با آن اقدام به برنامه ریزي آكادمیك و مرتبط 
با بازار كار در ســطوح كارگر ماهر، كمك تكنسین و 

تكنسین فني وحرفه اي نمود.
با توجه به كاربــرد آموزه هاي الكترونیك در تمام 
صنایع، ماننــد رباتیك، طراحــي و دوخت، صنایع 
چوب، تأسیســات، متالوژي، قطعه سازي، مكانیك و 
مهندسي پزشــكي، ضرورت دارد با دید وسیع تري 
به برنامه ریزي آموزشــي در این رشــته نگاه شود. 
همچنین، استقالل، خودكفایي و توسعة پایدار كشور 
تنها با نهادینه شــدن تحقیقــات در مراكز علمي و 
پژوهشي در راســتاي تأمین نیروي انساي در همة 
رشــته ها، از جمله رشتة الكترونیك، تحقق مي یابد. 
همچنین، الزمة تربیت نیروي انساني ماهر براي بازار 
كار، وجود هنرآموزان واجد صالحیت است كه از این 

بعد نیز متأسفانه كمبود چشم گیري وجود دارد.
تأمین نیروي انســاني براي بخش هــاي متفاوت 
اقتصادي و بازار كار، به نیروي انساني آموزش دهندة 
متخصص، شایســته، واجد صالحیت و كارامد نیاز 
دارد. نیروهاي آموزش دهنده در رشــتة الكترونیك 
كاردانش  و  فني وحرفه اي  هنرآموزان هنرستان هاي 
هســتند. در بازة زماني فعلي، یعني در سال 1397، 
تعداد زیادي از هنرآموزان شاغل، به دلیل كامل شدن 
سنوات اشــتغال، از چرخة آموزش خارج مي شوند. 
بنابراین با توجه به اینكه كارگاه هاي هنرســتان در 
هر روز كاري عماًل به دو هنرآموز و یك اســتادكار 
نیاز دارد، بدنة آموزشــي كشــور با كمبود شــدید 
نیروي آموزشــي فني واجد صالحیت مواجه خواهد 
شــد. از ســوي دیگر، با توجه بــه برنامه ریزي هاي 
انجام شــده و تغییر برنامه ها و محتواي آموزشي در 
رشــتة الكترونیك، ضرورت دارد هنرآموزان شاغل 
و تازه استخدام شــده به گونه اي آموزش ببینند كه 
مهارت ها، شایســتگي ها و صالحیت هاي مورد نیاز 
را كســب كنند. بنابراین براي رسیدن به این هدف 
به برنامه ریزي منســجم و یكپارچــه براي آموزش 

هنرآموزان در سطح ملي احتیاج داریم.

ضــرورتواهمیتتربیــتنیروي
انساني)هنرآموزرشتةالكترونیك(

پایــداري اقتصــادي، فرهنگي و صنعتي كشــور 
تا حدود زیادي به رشــد و توســعة مســتقل رشتة 
الكترونیك وابسته اســت. از آنجا كه توانمندسازي 
سرمایه هاي انساني، ایجاد الگوهاي جدید براي بهبود 
آموزش در سطح كشور، و مشاوره و هدایت تحصیلي 
مناسب از عواملي هستند كه انگیزة فراگیرندگان را 
بــراي ورود به دوره هاي آموزش فني ارتقا مي دهند، 
الزم اســت دســت اندركاران به تحول برنامه ریزي 
آموزشــي و مدرن ســازي آن به ویژه در زمینه هاي 
فني وحرفه اي در سه بعد برنامه ریزي، فضا و تجهیزات 

و نیروي انساني اقدام كنند.
كمبود نیروي ماهر و شایســته در سطح جامعه و 
عدم ارتباط نزدیك با نیازهاي بازار كار ســبب ایجاد 
مشكل اساســي براي بخش هاي دولتي، خصوصي 
و خصولتی شــده است به طوري كه در زمینة نصب 
راه اندازي و تعمیر سامانه هاي الكترونیكي و تلفیقي 
نمي توانند مشــكالت خود را به صورت بر خط حل 
كنند. این كمبود، علل مختلــف و پیچیده اي دارد 
كه در این مقاله نمي گنجد. براي فائق آمدن به این 
پدیده، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي و دفاتر 

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ الكترونيك

106  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



تغییراتنظامجدیدآموزشي
اولین گام براي حل معضل كمبود نیروي انســاني 
در زمینه آموزش هاي فني وحرفه اي در سال 1369 
براســاس تجزیه و تحلیل مشاغل و نظریهبلوم در 
سه حیطه شناختي، رواني حركتي و عاطفي به اجرا 

درآمد.
در ســال 1392، با تدوین و تصویب ســند تحول 
بنیادین نظام آموزش وپرورش و ســند برنامة درسي 
ملي، نگاه مجموعــة حاكمیت بــه هدایت اقتصاد 
كشور به ســمت اقتصادي دانش بنیان، رقابت پذیر، 
پویا و شایســته محور در سطح جهاني معطوف شد. 
به این ســبب براي برنامه ریزان و اعضاي شوراهاي 
برنامه  ریزي رشــتة الكترونیك دفتــر برنامه ریزي و 
تألیف كتب فني وحرفه اي و كاردانش سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشي فرصت مناسبي فراهم آمد كه 
با توجه به ضرورت و اهمیت نیروي انساني، و تغییر، 
حذف و ایجاد شغل هاي جدید بتوانند در همة اصول، 
اركان و فرایندهاي برنامة درســي رشتة الكترونیك 

بازنگري و تجدید نظر بنیادي كنند. 
وجود این شرایط باعث شــد برنامه ریزان بتوانند، 
ضمن بازنگري در شیوه هاي كار خود در این زمینه 
و اصالح نارسایي هاي روشي، ســاختاري و نهادي، 
نسبت به طرح مطالبات خود از بخش هاي اقتصادي 
كشور با استفاده از یافته هاي پژوهشي همت گمارند.

رشــتة الكترونیك به عنوان رشــتة مادر، نقشي 
اساســي و بنیادي در صنایع و تولیدات كشور دارد. 
ماهیت این رشــته به گونه اي است كه ضمن رشد و 

توسعه به  صورت مســتقل، به طور گسترده در سایر 
گروه ها و رشته هاي درسي نیز نفوذ كرده است. تلفیق 
رشتة الكترونیك با رایانه نیز باعث شده كه باب هاي 
جدیدي در ارتباط با رشته هاي تلفیقي گشوده شود. 
بنابراین یكي از موضوع هایي كه مطرح مي شود این 
اســت كه: رشتة الكترونیك به چه صورت و تركیبي 
در سطح هاي مهارتي متفاوت آموزشي گنجانده شود 
تا بتواند نیازهاي آتي جامعه را در افق 1404 و بعد 
از آن تأمین كند، بازار كار را از هر نظر پوشش دهد 
و بین آموزش و بازار كار پیوند مناسب و مستحكمي 

برقرار سازد؟
امروزه با وجود اینكه جهت گیري كشورهاي صنعتي 
در ارتباط با الكترونیك، به سمت مهندسي الكترونیك 
سوق داده شده اســت، اما به همان اندازه به تأمین 
منابع انســاني در ســطح هاي پایین تر، مانند كارگر 
ماهر، كمك تكنســین، تكنسین و آموزش دهندگان 
آنان، یعني هنرآموزان، اهمیــت نداده اند. بنابراین، 
توجه و التزام به موضوع اجراي دورة دوم متوســطه  
به منظور تأمین كارگر ماهر و كمك تكنسین سطح 2 
در نظام فني وحرفه اي و هنرآموزان رشته بسیار مهم 
و قابل توجه اســت و تحقق این امر موجب ارتقاي 
ارزش افزوده براي نیروي انســاني جــوان و كارامد 
در آموزش هاي فني وحرفه اي در رشــتة الكترونیك 

مي شود.
بــراي تهیــه راهنماي برنامه درســي از اســناد 
باالدســتي براي چشــم انداز بیست ســاله كشور و 
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سیاســت هاي كلي نظام آموزش هاي فني وحرفه اي 
در قانون برنامه پنجم توســعه و نقشه جامع علمي 
كشور و ســند برنامه ریزي درســي و مباني نظري 
تحــول بنیادیــن در نظام تعلیم وتربیت رســمي و 
عمومي جمهوري اســالمي ایران و اسناد آموزشي 
و آمارهــاي مربوط به دنیاي كار در نهادهاي داخلي 
مانند سازمان انفورماتیك و بین المللي مانند ایسكو 
2008، اســناد ترجمه شــده حرفه هــاي مختلف 
انتخابي مربوط به اســناد هندبوك تحلیل حرفه ها 
ایسکو 2008 موجود در ســند نیازسنجي، ترجمه 
اســناد حرفه هاي مورد نیاز در این فرآیند، اســناد 
 پشــتیبان آموزشی در كشورهاي خاص مانند آسکو 
  )SISCO) (NOSS(، سیسکو )ASCO(، ناس
اوستارنت، )NET٭O ( و دریافت نظرات كارشناسان 
و مدیران مشــاغل مختلــف در صنعت و كارخانه ها 

استفاده شده است.
در برنامه هاي درســي گذشــته بیشــتر بر دانش 
و مهــارت تأكید بــود و معمواًل توجــه كمتري به 
شایســتگي هاي فني، غیرفني و نگرش مي شــد. با 
توجه به پیشرفت فناوري در جامعة جهاني، شغل ها 

و مهارت هــا دســتخوش تغییرات بنیادي شــدند، 
به گونه اي كه برخي از شغل ها، مانند تعمیركار رادیو، 
به كلي از رده خارج شدند و برخي دیگر، مانند تعمیر 
دســتگاه هاي اداري و صنعتي، تغییــرات كلي پیدا 
كردند. از سوي دیگر، در گذشته داشتن یك مهارت 
مي توانســت به شــغل بینجامد و هزینة زندگي را 
تأمین كند. در صورتي كه در دنیاي فناورانة كنوني، 
براي اشــتغال و كسب درامد الزم است افراد جامعه 
حداقل یك حرفه كه مجموعه اي از مهارت ها را در بر 

مي گیرد، بیاموزند.
در برنامه ریزي براي نظام آموزشــي 3-3-6 سعي 
شده اســت برنامة درســي و فعالیت هاي یادگیري 
در شــرایط ملموس و واقعي اتفاق بیفتند. بنابراین، 
برنامه ریــزي و تولید محتوا به گونه اي صورت گرفته 
است كه با توجه به مخروط ادگارددیل1، آموزش 
به صورت تعاملي در قالب تعامل بین هنرجو و محتوا، 
هنرجــو و هنرجو، و هنرآموز و هنرجو انجام شــود. 
همة فعالیت ها مبتني بر اجراي كار عملي كارگاهي و 
آزمایشگاهي، نرم افزاري و دانش نظري اجرا مي شوند 
و به دلیل تجربة مستقیم و مرتبط با بازار كار، میزان 

یادگیري در حد قابل مالحظه اي افزایش مي یابد.
ارزشیابي شایستگي ها باید در قالب شایستگي هاي 
پایه، شایستگي هاي غیرفني و شایستگي هاي فني، 
به صــورت درهم تنیده و یكپارچه انجام شــوند كه 
این  امر در برنامه ریزي، فرایند اجرا و محتواي بستة 

آموزشي رشتة الكترونیك پیش بیني شده اند.
براي آشنایي بیشــتر با شایستگي و ارزشیابي آن 
به ویژه نامه رشــد فني وحرفه اي با عنوان ارزشیابی 

توسعةحرفهاي

توسعة حرفه اي یعني فرد بتواند با كسب مهارت، تجربه و شایستگي در زمینة حرفة مورد عالقه خود ارتقا 
یابد و جایگاه خود را در سطح هاي باالتر شایستگي پیدا كند و به آن برسد. مسیري را كه فرد براي رسیدن 

به هدف های تعریف شده طي مي كند، »مسیر توسعة حرفه اي« مي نامند. 
مسیر توسعة حرفه اي هنگامي مناسب و قابل قبول است كه براساس نیازسنجي و در چارچوب هاي تعریف 
شــده براي نهادهاي رســمي و آكادمیك كشور طراحي شود. شــوراي برنامه ریزي رشتة الكترونیك، پس از 
مطالعه و بررسي دقیق اسناد به این نتیجه رسید كه براساس استانداردهاي ایسكو 2008 و »طرحپژوهشي
آموزشهايفنيوحرفهاي«، الزم است حرفه اي به نام حرفة الكترونیك كار عمومي در سطح كارگر ماهر 

را با كد بین المللي 82120191 تعریف كند.
هنرجویان با 900 ســاعت آموزش و كسب شایستگي در حرفة الكترونیك كار عمومي مي توانند به سطح 
دوم كه كمك تكنســین مونتاژكاران تجهیزات الكتریكي و الكترونیكي اســت،  ارتقا پیدا كنند و در بازار كار 
با عنوان كمك تكنســین )كد 82120592( اشتغال یابند. ســطح آكادمیك این افراد دیپلم است. در ادامه 
مي توانند با گذراندن یك دورة 1800 ســاعتة آموزشــي و دریافت مدرك آكادمیك دورة كارداني پیوســتة 
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شایستگی مراجعه كنید.

از مهم ترین پژوهش های انجام شــده در طراحی 
رشــته ها، »نیازسنجی شغلی« اســت که طی آن، 
اطالعات شغلی و حرفه ای از اسناد ملی و بین المللی 
)ایسکو 2008( و اســناد ملی سایر کشورها که در 
زمینة شــغلی تجربه و اعتبار کافی دارند، استخراج 
مي شــود. هم زمان نیز اطالعات شــغلی رشــته از 
خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )کارخانه ها، شرکت ها 
و ســازمان ها( جمــع آوری و براســاس حرفه های 

منتخب از ایســکو 2008 دسته بندی می شوند. این 
دســته بندی در دو گروه شغل های مرتبط با حرفه و 
شغل های مرتبط با پایة تحصیلی صورت می گیرد. در 
جدول 1 شغل های مرتبط با حرفه ها معرفی شده اند. 
هر یک از درس های هنرســتان متشــکل از پنج 
پودمــان و هــر پودمان از یک یا چنــد واحد کار یا 
تکلیف های کاری تشــکیل شده است که هر تکلیف 
کاری به یک شغل منجر می شود. بنابراین در هر پایة 

شغلهایرشتةالکترونیک

فني وحرفه اي، به عنوان تكنســین الكترونیك )کد 311140493( در بازار كار اشــتغال یابند. مسیر رشد و 
ترقي و ارتقاي این دانش آموختگان در مسیر توسعة حرفه اي باز است و در صورت كسب شایستگي و دریافت 
گواهي نامة صالحیت، با توجه به مقررات تعریف شده، مي توانند وارد سایر سطح هاي شایستگي، مانند تكنسین 
مهندسي الكترونیك یا تكنسین مهندسي مخابرات شوند كه در سطح ملي تكنسین ارشد است. همچنین در 
صورت توانایي،  امكان ارتقا به سطح هاي باالتر، مانند مهندسي الكترونیك، مهندسي مخابرات، مربي آموزش  
فني وحرفه اي، مدیر صنعت، مؤلف و نویســنده، و باالخره مدرس آموزش عالي و استاد دانشگاه كه در مسیر 

توسعة حرفه اي قرار دارند، فراهم شده است. 

شــرایط ارتقا به سطح های متفاوت توســط نهادهای ذی ربط تعیین می شود. برای مثال، ارتقا از یک سطح 
به ســطح دیگر می تواند از طریق گذراندن دوره های خاص، تجربة کاری، اجرای آزمون های شایســتگی و یا 
تلفیق آن ها یا موارد مشــابه صورت گیرد. یادآوری می شود که برای ارتقا به هر یک از سطح های آکادمیک، 
مانند دیپلم، کاردانی و کارشناســی، اجرای مقررات دورة تحصیلی مربوطه ضروری است. در فرایند طراحی 
مفهومی حرفه و صالحیت توســعة حرفه ای، ارتباط افقی و عمودی حرفه ها به صورت دقیق بررسی و مطالعه 
شده است. همچنین، هویت حرفه ها و شغل ها، نیازمندی های حرفه ها و استاندارد شایستگی حرفه مورد توجه 

قرار گرفته است.

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةالکترونیک

الكترونيک کار عمومی
82120191

مونتاژکاران الكتريكی و 
الكترونيكی

82120592

تكنسين 
الكترونيک 

31140493

تكنسين سمعی 
بصری و پخش
35210894

مهندس مخابرات 
21530195

تعميرکاران و سازندگان 
وسايل ابزار دقيق

71270392

تكنسين ابزار 
دقيق 

31140593

تكنسين مهندسی 
مخابرات

35220994

مهندسي الكترونيک
21520295

فروشندگان لوازم 
و تجهيزات برق و 

الكترونيک
52210292

تكنسين مهندسی 
الكترونيک

31140494

سرويس کاران و مكانيک 
وسايل الكتريكی و 

الكترونيكی
74210392

تكنسين مخابرات
35220393

تكنسين الكترونيک 
ترافيک هوايی
31550394

هنرآموزان 
الكترونيک

2300039

کارگر ماهر
)سطح 1(

کمک تكنسين
)سطح 2(

تكنسين
)سطح 3(

تكنسين 
ارشد

)سطح 4(

مهندسی 
حرفه ای
)سطح 5(
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جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةالکترونیک

ردیف
کارگرماهرالکترونیککارعمومی

ردیفکدحرفه:82120191

کمکتکنسینسرویسکارانومکانیک
وسایلالکتریکیوالکترونیکی

کدحرفه:74210392
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

متصدی کنترل و آزمایش قطعات الکترونیکی1ویرایشگر صدا1

2استادکار آزمایشگاه الکترونیک2
متصدي نگهداری و تعمیر بردهای الکترونیکی 

لوازم خانگی
مسئول فنی تعمیرگاه لوازم الکترونیکی3طراح مدارهای الکترونیکی به کمک نرم افزار3
تعمیرکار دستگاه های خدمات الکترونیکی4مونتاژکار بردهای الکترونیکی4

5طراح نقشه های PCB  با نرم افزار 5
نصاب و سرویس کار دستگاه های چندمنظورة 

خانگی )مانند تردمیل و ...(
تعمیرکار دستگاه های اداری )مانند فتوکپی، تکثیر(6طراح بردهای سادة مدار چاپی الکترونیکی6

تحلیل گر مدارهای الکترونیکی با نرم افزار7

مونتاژکار قطعات و بردهای کنترل8

9
متصدی سرویس و نگهداری بردهای الکترونیکی 

ماشین های اداری
ردیف

کمکتکنسینمونتاژکارانتجهیزات
الکتریکیوالکترونیکی
کدحرفه:74210392

متصدی تحلیل دستگاه های الکترونیکی10
نصاب و راه انداز دستگاه های الکترونیکی11
نامگروهکاری/شغلمتصدی رفع عیب های دستگاه های الکترونیکی12

کمک تکنسین محصوالت نیمه هادی1

ردیف

کارگرماهرفروشندگانلوازموتجهیزات
برقوالکترونیک

کدحرفه:52210292

مونتاژکار تجهیزات الکترونیکی2
سرپرست خط مونتاژ3
متصدی خط مونتاژ خودکار4

متصدی کنترل کیفیت خط مونتاژ5نامگروهکاری/شغل

1
کارمند انبار فروشگاه قطعات و تجهیزات 

الکترونیکی
نصاب و راه انداز دستگاه های الکترونیکی خانگی6

2
مسئول تدارک و انبارداری قطعات و تجهیزات 

الکترونیکی
نصاب و راه انداز دستگاه های الکترونیکی اداری7

فروشندة لوازم قطعات الکترونیکی3
8

نصاب و سرویس کار دستگاه های چندمنظوره 
اداری متصدی خدمات پس از فروش4

تحصیلی، پس از گذراندن هر درس، هنرجو می تواند 
در یکــی از زمینه های کاری تعریف شــده برای هر 
پودمان مشــغول به کار شــود. مجموعة پودمان ها 

هر حرفه ویژگی های خاص خود را دارد و شــغل های مربوطه نیز به تبع آن باید همان ویژگی ها را داشــته 
باشــند. همچنین فردی باید در این شغل ها و حرفه ها مشــغول به کار شود که بتواند ویژگی های مربوط به 
حرفه ها و شغل ها را عماًل پوشش دهد. به عبارت دیگر، فرد شاغل در هر حرفه و شغل باید ویژگی های مربوط 
به کار خود را داشــته باشــد. از طرف دیگر، چون ویژگی های شخصی، رفتاری و اجرایی هر فرد با فرد دیگر 

متفاوت است، لذا نمی توان هر فردی را در هر شغلی به کار گماشت.

به اشــتغال در یک حرفه یا شــغل با دامنة وسیع تر 
می انجامد. 

L2وL1ویژگیهایکلیحرفههایمرتبطدرسطحهای
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 )L1 در حرفه های »الکترونیک کار عمومی« )سطح
و »مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی« 
)ســطح L2( کار با انواع دســتگاه های اندازه گیری 
الکترونیک، ترجمــة ) Data sheet( برگه اطالعاتي، 
نقشه خوانی، طراحی مدارهای چاپی با نرم افزار، طراحی 
و شبیه ســازی مدارهای ســادة الکترونیکی، مونتاژ و 
دمونتاژ بردهای تي اچ)TH (و اس ام دي)SMD( نصب 
و راه اندازی، ســرویس و نگهداری و تعمیر دســتگاه 
الکترونیکــی خانگــی و اداری به اجــرا در می آید. 
همچنین شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز، مانند 
تفکر خالق، مســئولیت پذیری، مستندسازی، تفکر 
سیستمی، مدیریت منابع و زمان، مدیریت تجهیزات، 
ارتباط مؤثر و کار تیمی، اخــالق حرفه ای، ایمنی، 
بهداشــت و قوانین مورد نیاز پوشش داده می شوند. 
در ایمنی و بهداشت الزم است استانداردهای ایمنی 
مربوط به دســتگاه های اندازه گیری، قطعات و ابزار، 
و ایمنی مربوط به برق شــهر، استانداردهای ایمنی 
ایمنی  اســتانداردهای  از آتش ســوزی،  جلوگیری 
بهداشــت فــردی و رعایت ارگونومــی، قوانین کار 
مصوب، مقررات و قوانین اجتماعی مرتبط با رشته و 

توجه به محیط زیست آموزش داده شود.
افراد شــاغل در بخش ها و فعالیت های اقتصادی 
مرتبط براســاس اســتاندارد  ISIC مشغول به کار 
می شوند. در این استاندارد فعالیت های اقتصادی در 
بخش صنعت )ساخت( با کد ب ، بخش کشاورزی با کد 
الف  و خدمات با کدهای ج،ح،خ و ... مشخص شده اند. 
شخصیت و هویت حرفه ای این رشته طلب می کند، 
افرادی با اولویــت گرایش های حرفــه ای واقع گرا، 

جســت وجوگر، متهور و اجتماعی در این رشــته به 
کار مشــغول شوند. شــاغالن در این بخش همیشه 
پرمشغله هســتند، و برای آنان امنیت شغلی وجود 
دارد. محــل کار می تواند محیط کارگاهی، خانگی و 
اداری باشــد. الزم اســت این افراد تحمل رفت وآمد 
دائمی در محیط هــای کم ترافیــک و پرترافیک را 
 داشــته باشند. براساس اســتاندارد آي اس سي اي 
) ISCE(، فردی که در این حرفه مشــغول می شود، 
 ،)a( کارفرما ،)C( می تواند به صورت کارکن مستقل
خویش فرما )b( و عضو تعاونی )e( کار کند. دورنمای 
شغلی و اطالعات بازار کار نشان می دهد که میانگین 

حقوق شاغالن این رشته از حد متوسط به باالست.
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به طور کلی فردی که می خواهد در حرفة »الکترونیک 
کار عمومی« شاغل شود، باید به کار فیزیکی عالقه مند، 
دارای جسمی سالم و توانمند، و از نظر بینایی و شنوایی 
بدون نقص باشد. به علت داشتن ارتباط با سرپرستان 
و مشــتری ها باید فردی اجتماعی بــا خلق خوب و 
پسندیده باشد تا بتواند ارتباط خوبی برقرار کند. چون 
بردها و قطعات الکترونیکی دقیق و ظریف هستند، الزم 
است شاغل در این حرفه دقت زیادی داشته باشد و با 
ظرافــت کار کند. در ضمن هنگام کار و تعمیر صبر و 
حوصله داشته باشد. همچنین به علت سروکار داشتن 
با برق، الزم اســت نکات ایمنی و بهداشتی را به طور 
کامل رعایت کند. دانســتن ریاضیــات پایه و علوم و 
زبان تخصصی برای اندازه گیری کمیت ها، محاسبات و 
خواندن راهنمای کاربرد دستگاه ها از الزامات این حرفه 
است. چون اطالعات و داده ها را از روی دستگاه ها و یا 
نقشه های الکترونیکی دریافت و تجزیه وتحلیل می کند، 
الزم است از هوش کافی برخوردار باشد. وقت شناسی، 
تخمیــن و رعایت زمان در انجــام کار، براورد هزینه، 
داشــتن انصاف و امانت داری برای فــروش قطعات، 
بردهای و تجهیزات الکترونیکی، و سرویس،  نگهداری 
و تعمیر از دیگر ویژگی های شاغل در این حرفه است. 
همچنین شاغل باید توانایی کار در محیط های کاری 

ویژگیهایشاغل

کوچک و بســته را داشته باشــد. تنها با داشتن این 
ویژگی هاست که شاغل در این حرفه می تواند کارها را 

به خوبی انجام دهد و از کار خود لذت ببرد. 
در حرفــة »مونتــاژکاران تجهیــزات الکتریکی و 
الکترونیکی« و شغل های مرتبط با آن، عالوه بر تمام 
ویژگی های ذکر شــده، به علت کار با دســتگاه های 
الکترونیکی خانگی یا اداری، باید با دقت کارهای ظریف 
را انجام دهد تا بتواند از عهدة سرویس و عیب یابي سادة 
بردهاي الکترونیکی برآید. برای نصب دســتگاه های 
الکترونیکی اداری یا خانگی و رفع عیب الزم است در 
انجام کارها، خالق باشــد، سرسختی به خرج دهد و 

استقالل رأی داشته باشد. 

)jobzone(نواحیشغلی
ناحیه شــغلی مجموعه ای از فعالیت های مورد نیاز 
برای یادگیری حرفه هایی است که برای O net تعریف 
شده و تا حدودی کاربرد عمومی پیدا کرده است. این 
نواحی در مواردی مانند آموزش مورد نیاز، تجربة مورد 
نیاز و آموزش حین کار مورد نیاز مشترک هستند. پنج 

ناحیه شغلی عبارتند از:
é حرفه های نیازمند به آماده سازی خیلی کم یا بدون 
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آماده سازی،
é حرفه های نیازمند به آماده سازی کم،

é حرفه های نیازمند به آماده سازی متوسط،
é حرفه های نیازمند آماده سازی زیاد،

é حرفه های نیازمند به آماده سازی خیلي زیاد افراد 
شــاغل در این حرفه ها با توجه بــه نوع کار در ناحیه 

شغلی 3 و 4 قرار می گیرند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةالکترونیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ک
ونی

تر
لک
ةا

شت
یر

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش و اجرای عرصه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش و اجرای طراحی و ساخت مدار چاپی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش و اجرای ساخت پروژه )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و اجرای مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش و اجرای نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش و اجرای نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی )400 ساعت 

آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(

 8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر الکترونیک 
)34 ساعت آموزش(

 9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین الکترونیک 
)34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي نقشه کشی فني به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی برقراری ارتباط مؤثر و مسئولیت پذیری، انصاف و امانت داری در محیط کار )34 

ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین الکترونیک تکنسین٭

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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مصطفیربیعی
رقیهمتحیرپسند

مقاله

از این رو برای رســیدن به هدف های مورد نظر در 
اسناد باالدســتی برای بخش صنعت دریانوردی، و 
همچنین با توجه به موقعیت منابع دریایی و مرزهای 
ساحلی کشور )در دو ضلع شمالی و جنوبی بیش از 
ســه هزار کیلومتر( و توسعة اقتصادی از طریق دریا 
)80 درصد واردات و صادرات کشــور از طریق دریا 
انجام می شود(، می باید به توان فنی، دانش، مهارت 
و ظرفیت های انسانی در صنایع دریایی توجه ویژه اي 
شود و تربیت نیروی انسانی توانمند و شایسته برای 
شــغل های این حــوزه از اولویت زیــادی برخوردار 
شــود. در این میان، وزارت آموزش وپرورش به عنوان 
نهادی فراگیر، با تربیت و آموزش نســل های آینده، 
بسترساز توســعة علوم و فنون دریایی برای حضور 
برجســتة جوانان ایران اسالمی در عرصه های دریا و 
دریانوردی در همة ابعاد آن اســت. بر این اساس و با 
توجه به نقش اساســي هنرآموزان در تربیت نیروي 
كار ماهــر، پرورش هنرآموزاني متعهد و با صالحیت 
كه قادر باشند با استفاده از فناوري هاي مدرن و بهره 
از راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري متناسب با موضوع 
تدریس هنرجویاني متخصص تربیت كنند از اهمیت 

زیادي در آموزش وپرورش برخوردار است.

ضرورتواهمیتتربیتنیروی
انسانی)هنرآموزرشتةالکترونیکو

مخابراتدریایی(
»اولویت دادن بــه حوزه های راهبردی صنعتی )از 
قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد 
پیشرفته، ســاختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
هوافضا، دریــا، آب و کشــاورزی( و افزایش ضریب 
نفوذ فناوری های پیشرفته در آن ها«1 به دولت اجازه 
داده برای مطالعه، تنظیم و اعمال انواع حمایت ها از 
صنایع دریایی )ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع 
تجهیزات شناورهای سطحی و زیرسطحی و صنایع 
فراساحلی( سرمایه گذاری کند2. »آموزش ، پژوهش، 
تربیت نیروی انســانی متخصص و ســرمایه گذاری 
بیش از پیش برای تبدیل جمهوری اسالمی به یک 
قدرت دریایی در همة ابعاد، برخورداری از اطالعات 
و یافته هــای تخصصی و علمی کافــی از دریاهای 
پیرامونــی به منظور بهره برداری از فرصت ها و مقابله 
با تهدیدهای دریایی«3 و مطالعة مواردی از این قبیل 
در اسناد باالدستی، اهمیت و ضرورت تربیت نیروی 
انسانی کارامد را در حوزة علوم و فنون دریایی بیش 

از پیش آشکار می کند.

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ الکترونیک و مخابرات دریایی

تغییراتنظامجدیدآموزشی
تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش هایی است که ضرورت ایجاد تحول در نظام 
آموزشــی را تبیین کردند و چرخش هایی را سبب شد. چرخش هایی مانند توجه به ارزش کار و تالش، توجه 
به اســناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، استفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای، و توجه به کل نگری در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای که تحقق توسعة همه جانبة پایدار 

را برای کشور فراهم می سازند.
رشتة الکترونیک و مخابرات دریایی پیش از تغییرات نظام آموزشی هم یکی از رشته های شاخة فنی وحرفه ای 
بود. از مهم ترین تغییراتی که در نتیجه تحول در نظام آموزشــی و فرایند برنامه ریزی درســی آموز ش های 
فنی وحرفه ای در این رشــته رخ داد، تألیف کتاب های درسی رشته براساس رویکرد پودمانی و ارزشیابی های 

مبتنی بر شایستگی ، و کاهش محتوا و حجم کتاب با تأکید بر فعالیت های مهارتی است.

جای شکل
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شغلهایرشتةالکترونیکومخابراتدریایی

توسعةحرفهای

شــغل های این رشته برگرفته از خالصة برنامة درسی رشــتة الکترونیک و مخابرات موتورهای دریایی و از 
فرم شــغل ها اســتخراج شده است. این فهرست قباًل در نظام ســالی واحدی )قبل از سال 1390( و براساس 

»نیازسنجی شغلی« تهیه شده است.

منظور از توسعة حرفه ای »پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای 
رســیدن به سطوح باالی مهارت« است. در نمودار 1 نمایی کلی از سلسله مراتب شغلی کارکنان کشتی های 
تجارتی نشــان داده شده است. این نمودار به هنرجویانی که در رشتة الکترونیک و مخابرات دریایی تحصیل 
می کنند نشــان می دهد که مسیر پیشــرفت آن ها در محیط کار چگونه است، چطور می توانند در شغلی که 

هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا دهند.

جدول1.شغلهايرشتةالكترونیكومخابراتدریایي
5. مسئول سیستم هاي الكترونیكي 1. مسئول سیستم تولید انرژي الكتریكي

6. مسئول سیستم هاي مخابراتي 2. مسئول سیستم هاي تهویه و تبدیل واحد شناور
7. مسئول سیستم هاي كمك ناوبري الكترونیكي 3. سرپرست كارگاه هاي مراكز تعمیراتي و تجهیزات وابسته

8. مسئول تنظیم ابزارآالت دقیق و وسایل اندازه گیري 4. كمك افسر الكترونیك و برق كشي

سطح چهار هنرآموز 
الكترونيک و 

مخابرات دريايي 
23204405

مهندس برق 

مهندس دوم برق

مهندس سوم برق

سطح سه 

سطح دو

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهايرشتةالكترونیكومخابراتدریایي
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ویژگیهایشغلوشاغل
شغل هایی که در زیرگروه رشتة الکترونیک و مخابرات 
دریایی قرار می گیرند، عمدتًا شــغل هایی هستند که 
متصدیان آن ها خدمات مرتبط با تأسیســات برقی و 
مخابراتی شناورها را ارائه می دهند. از جمله شغل هایی 
که در شناورها در این سطح ) L1ارائه می شوند، دستیار 
مهندس سوم برق کشتی است که به همة امور مربوط 

به برق و مخابرات کشتی می پردازد.
شایستگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های این سطح 
عبارت اند از: مستندسازی، مسئولیت پذیری، مدیریت 
زمان و مهارت گوش کردن که نقش مهمی در انجام 
صحیح کارها و داشتن ارتباط مؤثر با همکاران دارند. 
برای مثال، در مورد شایستگی غیرفنی مستندسازی، 
تکمیل نکردن فهرست های وارسی )چک لیست های( 
مربوطه و ثبــت وقایع در دفتر گزارش کار توســط 
مهندس سوم برق، برای صاحب کشتی بار حقوقي و 

مالی به دنبال دارد.
شایستگی غیرفنی »مدیریت زمان« در کشتی در 
انجام امور محوله و جلوگیری از سوانح نقش کلیدی 
ایفا می کند. همچنین، آمادگی برای جایگزینی قطعات 
معیوب شــناورها در بازة زمانی مشخص، از مصادیق 

»شایستگی مدیریت مواد و تجهیزات« است. 
بنابراین هر یک از این شایستگی ها تأثیر زیادی در 
ایفای نقش افراد در انجام وظایفشــان دارد. شــرایط 
و ویژگی هــای محیــط کار در رشــتة الکترونیک و 
مخابرات دریایی به گونه ای است که شاغالن می باید از 
توانایی های جسمانی )گفتاری، دیداری و شنیداری(، 

توانایی فیزیکی )انعطاف پذیــری و برقراری ارتباط با 
همکاران(، توانایی شــناختی )درک شــفاهی، درک 
نوشتاری، بیان شفاهی و نوشتاری( و توانایی ادراکی 
)استدالل قیاسی و استقرایی، به کارگیری قوانین در 
حل مســائل، واکنش به موقع در شــرایط متفاوت( 
 ،L1 برخوردار باشــند. مدارک مورد نیاز در ســطح
داشــتن گذرنامه و شــناس نامة دریانوردی و کارت 
ســالمت و گواهی  نامة چهارگانه شــامل بقا در دریا، 
اطفای حریق، ایمنی فردی و کمک های اولیه اســت. 
در این سطح آن ها به سوابق تجربی نیاز ندارند و فقط 

دریافت گواهی نامه های مذکور ضروری است.
یکــی از ســازمان هایی کــه مهم تریــن قوانین و 
استانداردهای بین المللی را در حوزة دریانوردی تعیین 
و تصویب می کنند، »سازمان بین المللی دریانوردی«4 
)IMO( اســت و شــاغالن این رشته موظف هستند 
از این اســتانداردها پیروی کننــد. آن ها همچنین با 
»کنوانســیون های بین المللی« نظیر حقوق دریایی، 

نجات در دریا و محیط زیست سروکار دارند.
شخصیت و هویت حرفه ای شغل های الکترونیک و 
مخابرات دریایی از نوع واقعگراست. در اکثر شغل های 
این رشــتة افراد )مهندسان ســوم برق و دستیاران 
آن( با جدیــت و واقع بینی در امور، همراه با تفکر در 
انجــام مهارت های مربوطه تــالش می کنند. آن ها با 
عالقه مندی در انجام مهارت ها، راه حل های عملی را در 
مواجه با مشکالت به کار می گیرند. متصدیان شغل های 
سطح کمک تکنسین یا دســتیار مهندس سوم برق 
کسانی هستند که تعمیر و نگهداری همة وسایل برقی 

و مخابراتی شناورها و ثبت وقایع را برعهده دارند. 
 L1 از جمله شــغل هایی که در شــناورها در سطح
ارائه می شوند، کمک افسر الکترونیک کشتی است که 
تعمیر و نگهداری همة وسایل برقی و مخابراتی کشتی، 
تکمیل فهرست های وارسی و بررسی آن ها را برعهده 
دارد. برای این شغل، عالوه بر شایستگی های غیرفنی 
مورد نیاز شــغل های ســطح L1، شایستگی غیرفنی 

مدیریت مواد و تجهیزات هم مورد نیاز است.
مدارک مورد نیاز در ســطح L2 داشــتن گذرنامه و 
شــناس نامة دریانوردی و گواهی نامة چهارگانه شامل 
بقا در دریا، اطفای حریق، ایمنی فردی و کمک های 
اولیه است. ضمنًا به گواهی نامه های آگاهی های امنیتی 
و گواهی نامة شایستگی مهندس سوم الکترونیک نیز 

نیاز است.
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانالكترونیكومخابراتدریایيشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ت
را
خاب

وم
ك

ونی
تر

لك
ةا

شت
یر

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

ي
یای

در

1. توانایی آموزش عرضة تخصصي قطعات الكتریكي و الكترونیكي )400 ساعت 
آموزش(

2. توانایی آموزش ایمني دریا )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش ملواني )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش طراحي سیم كشي و ماشین هاي الكتریكي )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش نگهداري و تعمیر وسایل و دستگاه هاي كمك ناوبري )400 ساعت 

آموزش(
6. توانایی آموزش و سازمان دهي ناوبري الكترونیكي )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني الكترونیك و مخابرات دریایي )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت ملوان شناور )34 ساعت 

آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت ملوان ماهر شناور )34 

ساعت آموزش(
10. کسب شایستگی مسئولیت پذیري  )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي مدیریت منابع و تجهیزات در محیط كار )34 ساعت آموزش(

~ 2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین الكترونیك و مخابرات دریایي تکنسین٭

é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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منابع
1. برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )1392(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

و کاردانش.
2. برنامة درســی رشــتة الکترونیک و مخابرات دریایی )1393(. ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.
3. خالصة برنامة درســی رشتة الکترونیک و مخابرات دریایی )1388(. ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب های 

درسی فنی وحرفه ای و کاردانش.
4. سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1388.

5. سند راهبردی توسعة آموزش عالی کشور در حوزة علوم و فنون دریایی و اقیانوسی )1392(. معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری.

6. راهنمای عمل طراحی و تألیف بســتة تربیت و یادگیری رشــته های فنی وحرفه ای )1392(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهالکترونیکمخابراتدریایی

120  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



معرفیبستةآموزشیرشتةالکترونیکمخابراتدریایی

اجزایبستةآموزشیرشتةالکترونیکمخابراتدریایی جدولشمارة3ـ

ف
دی
ر

عنواناجزایبستةآموزشی

ی
رس

د
مة

رنا
دب

سنا
ا

ی
رس

د
ب

کتا

وز
آم
نر

ه
ی
ما

هن
را

جو
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

وز
آم
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

جو
نر

ه
راه

هم
ی

وا
حت

م

٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭عرضة تخصصي قطعات الكتریكي و الكترونیكي2

٭٭٭٭٭ایمني دریا3

٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭٭طراحي سیم کشی و ماشین هاي الكتریكي5

٭٭٭٭٭ملوانی6

٭٭٭٭٭نگهداري و تعمیر وسایل و دستگاه هاي كمك ناوبري7

٭٭٭٭٭ناوبری الکتریکی8

٭٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
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ناصرجمادی
حسنضیغمی

مقاله

»وزارت مسکن و شهرســازی« به تأسیسات مکانیکی 
ســاختمان و لــزوم کنترل درســت طراحــی، اجرا و 
بهره برداری آن، نشــان از اهمیت این رشــته در کشور 
و جامعه دارد. بنابراین تربیت نیروی انســانی ماهر اعم 
از مهندس، تکنســین، کمک تکنسین و کارگر ماهر در 
این رشــته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به ویژه با 
پیشــرفت ها و دگرگونی هایی که در این زمینه به وجود 
آمده است، نیروی انسانی ماهر باید همیشه به روز باشد 
و با پیشرفت هایی که در ســاخت، نصب و بهره برداری 
از دستگاه های تأسیســات مکانیکی اعم از سرمایشی، 

گرمایشی، بهداشتی به وجود می آید، همراه باشد.
از این رو و با توجه به نقش اساسي هنرآموزان در تربیت 
نیروهاي کمک تکنســین و کارگر ماهر در هنرســتان 

ها، پرورش هنرآموزاني متعهد و توانمند، آشنا به فنون 
تدریس که بتوانند هنرجویاني متخصص متناسب با نیاز 

جامعه تربیت کنند از اولویت هاي مهم به شمار مي رود.
 تربیت نیروی انســانی ماهر مهندس و تکنسین در 
مراکز آموزش عالی انجام می شــود و بــه عهدة وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری است. اما نیروهای کمک تکنسین 
وکارگر در هنرستان های وزارت آموزش و پرورش و مراکز 
فنی وحرفه ای ســازمان آموزش فنی وحرفه ای کشــور 

وزارت کار و امور اجتماعی آموزش می یابند.
نتایج مطالعات تطبیقی )کره جنوبی و برزیل( نشان 
می دهد که شرایط کشور ما از نظر آموزش فنی و حرفه ای 
در هنرســتان، ساعات آموزش، شــرایط معلمان فنی، 
محتوای برنامه ها از نظر آموزش فنی و آموزش عمومی 
شبیه کشورهای دیگر در این تطبیق است. همچنین در 
آن کشورها نیز عالوه بر آموزش و پرورش، متولیان دیگری 
مانند وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و وزارت 
ارتباطات برای آموزش فنی وحرفه ای وجود دارند و فقط 
سهمی از تربیت نیروهای فنی به عهدة آموزش وپرورش 
اســت. یافته های پژوهشی حاصل از پژوهش های انجام 
یافتــه در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درســی 
فنی وحرفه ای و کاردانش، آموزش رشــتة تأسیسات در 

هنرستان را موفق نشان می دهند .

ضرورتواهمیتتربیتنیرويانساني
)هنرآموزرشتةتأسیساتمکانیکی(

صنعــت ســاختمان و صنعت تأسیســات مکانیکی 
ســاختمان الزم و ملــزوم یکدیگرند. تأمیــن گرما در 
زمستان، تأمین سرما در تابستان، تأمین آب آشامیدنی، 
و تأمین آب گــرم مصرفی، از نیازهای اولیة ســاکنان 
یک ســاختمان امروزی است که محاسبه و طراحی آن 
توسط مهندســان و نصب و راه اندازی و راهبری آن ها 
توسط تکنسین ها، کمک تکنســین ها و کارگران ماهر 
تأسیسات مکانیکی ســاختمان انجام می شود. پابه پای 
تحول و پیشــرفت زیادی که در امر ساختمان سازی به 
وقوع پیوسته، در فناوری تأسیسات مکانیکی ساختمان 
نیز دگرگونی و پیشرفت های زیادی به وجود آمده است. 
امروزه »مدیریت هوشمند ساختمان« )BMS( مطرح 
اســت که بدون دخالت انسان ها دســتگاه ها در زمان 
الزم روشــن و خاموش شوند و در صورت نیاز، تغییرات 
شــبانه روزی الزم به طور خودکار انجام گیرد. همچنین 
اتاق ها و ساختمان های سالم مطرح می شوند که شرایط 
هوا در آن ها از نظر دما، رطوبت و جریان طوری باشد که 
باعث کسالت، خواب آلودگی و بیماری نشود و راندمان و 

بهره وری را باال ببرد.
توجه »ســازمان نظام مهندسی ســاختمان ایران« و 

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ تأسیسات مکانیکی
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تغییراتنظامجدیدآموزشي

مشاغلقابلاحرازدررشتةتأسیساتمكانیكي

در رشتة تأسیسات مكانیكي، هم گام با تغییر نظام آموزشی، تغییراتی ایجاد شده است. نخستین تغییر نام 
رشته است. در نظام سالی واحدی نام این رشته تأسیسات بود که با توجه به مأموریت این رشته، به »تأسیسات 
مکانیکی« تغییر نام داده اســت. نام این رشــته، چنانچه که در نمودار توســعة حرفه ای این رشته مالحظه 
خواهید کرد، از سطح L1 آن گرفته شده است و در سطح های باالتر وارد چهار رشتة دیگر می شود. در نظام 
دو سالة سالی واحدی اشارة گذرایی به هر چهار بخش شده بود. این موضوع برنامه ریزان را بر آن داشت که از 
فرصت پیش آمده بهره بگیرند و موضوع ها را عمیق تر بیان کنند. در نتیجه تحوالت نظام آموزشــی کشور از 
ســال تحصیلی 96-1395 در دورة دوم متوسطة شاخة فنی وحرفه ای این رشته با محتوای »تهویة مطبوع« 
که یکی از گرایش های آن اســت، شروع به کار کرد و در 132 هنرستان شاخة فنی وحرفه ای در سطح کشور 
راه اندازی و اجرا شد. امید است که ریزبرنامة سایر گرایش های این رشته نیز در آینده ای نه چندان دور تهیه 

و در هنرستان ها به اجرا درآیند.

یکی از مهم ترین پژوهش هاي انجام شده در طراحي رشته ها »نیازسنجي شغلي« است كه طي آن اطالعات 
شــغلي و حرفه ای، از اســناد ملي و بین المللي )ایسكو1، 2008( و اســناد ملي سایركشورها )مانند استرالیا، 
كانادا و...( استخراج مي شوند. هم زمان نیز اطالعات شغلي رشته از خبرگان و ذي نفان دنیاي كار)شركت ها و 
سازمان ها( جمع آوري و براساس حرفه هاي منتخب از ایسكو 2008، دسته بندي مي شوند. این دسته بندي در 

رشتة »تأسیسات مكانیكي«2 به شرح جدول 1 است.  

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةتأسیساتمکانیکی

ردیف
کارگرماهرتأسیساتمکانیکی

ردیفکدحرفه:71270191
کمکتکنسینتهویهمطبوع

کدحرفه:71270192
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

متصدی نصب تأسیسات 1کارگر تأسیسات حرارتی1
تعمیرکار شوفاژ2لوله کش سرویس ها2
کالکتورساز3لوله کش تهویه مطبوع3
نصاب شوفاژ4لوله کش شوفاژ4
مکانیسین تأسیسات5عایق بند لوله5
عایق کار تجهیزات تهویه و تبرید6نصب کنندة شوفاژ6
مکانیک تهویه7لوله کش سیستم کف گرمایی7
نصاب دستگاه های خنک کننده و تهویه8نصاب پکیج شوفاژ8
نصاب پخش کننده های تابشی9تعمیرگاه پکیج شوفاژ9
متصدی تهویه10تعمیرکار دستگاه تهویه10
نصاب و تعمیرکار کولرهای گازی اسپلیت11متصدی دستگاه فیلتر آب11
تعمیرکار مشعل12کارگر پمپ آب12
تعمیرکار پمپ آب13متصدی حرارت مرکزی13
سرپرست تأسیسات برودتی و حرارتی14تعمیرکار تأسیسات حرارتی14

توسعةحرفهاي
منظور از توســعة حرفه اي »پیش بیني امكان پیشرفت در یك گروه بزرگ شغلي و ایجاد مسیرهاي متنوع 
براي رســیدن به سطح های باالي مهارت« است. توسعة حرفه اي در رشتة تأسیسات مكانیكي به هنرجویاني 
كه در این رشته تحصیل مي كنند نشان مي دهد كه مسیر پیشرفت آن ها در محیط كار چگونه است؛ چطور 
مي توانند در شغلي كه هستند به جایگاه باالتري ارتقا یابند و تا چه سطحي مي توانند خود را ارتقا دهند. در 

نمودار 1 نماي کلي توسعة حرفه اي رشتة تأسیسات مكانیكي نشان داده شده است.
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ویژگيهايشغلوشاغل

كمكتكنسینهاي و ماهر کارگران حرفههاي
تأسیساتمكانیكي

شغل هایی که زیرگروه »کارگران ماهر« و »کمک تکنسین 
تأسیسات مكانیكي« قرار مي گیرند، همان طور که در جدول 
حرفه ها و شغل های رشتة تأسیسات مكانیكي آورده شده 
است، عمدتاً شغل هایی در سطح L1 هستند و لوله کشی 
و نصب و راه اندازی سیستم های گرمایشی ساختمان را به 
عهده دارند. این سیستم ها ممکن است به صورت مرکزی 
مانند موتورخانه و یا به صورت مســتقل مانند پکیج های 
گرمایشی کار کنند. افرادی که در سطح L2 فعالیت دارند، 
عالوه بر راه اندازی سیســتم های گرمایشی قادر به نصب، 
راه اندازی و تعمیر سیســتم های تهویة مطبوع مستقل، 
همانند کولرگازی و پخش کننده های تابشی که در دهة 
اخیر با استقبال فراوانی روبه رو شده اند، هستند. همچنین 
این افراد می توانند شغل هایی همچون سرپرستی نگهداری 

و تعمیرات تأسیسات یک سیستم را نیز بر عهده گیرند. 
شایستگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های این دو سطح 

از حرفه عبارت اند از:
1. انتخاب فناوري هاي مناسب؛

2. به کارگیري فناوري هاي مناسب؛ 
3. داشتن درك درست از سیستم؛ 

4. درستکاري و کسب حالل؛ 

5. خود مدیریتی؛ 
6. توانایی رهبري افراد؛ 

7. کارآفرینی؛
8. گرایش تعالی فردي؛ 

9. تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم؛  
10. تصمیم گیري مناسب؛

11. مسئولیت پذیري؛ 
12. نگهداري فناوري هاي به کار گرفته شده؛ 

13. بر عهده گرفتن نقش در تیم؛ 
14. توانایی استدالل قوی؛

15. توانایی یادگیري؛
16. مدیریت زمان.

بسته به نوع کاری که می خواهیم انجام دهیم، وجود هر 
کدام از این شایستگی های غیرفني می توانند نقش بسزایی 

در پیشبرد کار ایفا کنند. 
در شــغل های ایــن حرفه لــزوم پیــروی از قوانین و 
استانداردهای ابالغی از سازمان های متولی ضروری است و 
پیروی نکردن از آن ها می تواند پیامد های کیفری و مالی در 
پی داشته باشد. اصلی ترین سازمان تنظیم کنندة قوانین این 
حرفه، وزارت مسکن و شهرسازی است که دستوراتش طی 
یک سلسله کد زیر عنوان »مبحث مقررات ملی ساختمان 
ایران« ابالغ می شــود. اجرای کدهای سازمان  مدیریت و 

مهندس تأسيسات 
گازرسانی

21420195

تكنسين ارشد 
تأسيسات آبرسانی

31150894

تكنسين تأسيسات 
گازرسانی

31150993

کمک تكنسين تأسيسات 
گازرسانی

71270492

تكنسين تأسيسات 
آبرسانی

31150893

کمک تكنسين 
تأسيسات آبرسانی

71260392

مهندسی تأسيسات 
آب و فاضالب
21450495

مهندس تأسيسات 
تهويه و تبريد
21330295

تكنسين ارشد 
تهويه مطبوع
31150494

تكنسين تهويه 
مطبوع

31150493

کمک تكنسين 
تهويه مطبوع
71270192

تكنسين ارشد 
تبريد

31150594

تكنسين 
تبريد

31150593

کمک تكنسين 
تبريد

71270292

تكنسين ارشد 
تأسيسات گازرسانی

31150994

هنرآموزی 
رشتة 

تأسيسات 
مكانيكی

23201705

کارگر ماهر تأسيسات مكانيكی
71270191

5

4

3

2

1

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةتأسیساتمکانیکی
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برنامه ریزی کشور نیز در تمام امور کشور الزم االجراست.
اکثر شــغل های این حرفه را می توان در چند گروه زیر 

دسته بندی کرد:
1. نصب و راه اندازی سیســتم  تهویة مطبوع مستقل و 

مرکزی ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری؛
2. نصب و راه اندازی سیســتم  تهویة مطبوع مستقل و 

مرکزی صنایع؛
3. نگهداری تأسیسات مکانیکی؛ 

4. ارائة خدمات مرتبط با تأسیسات مکانیکی؛
5. تعمیر دستگاه ها و سیستم های مرتبط با تأسیسات 

مکانیکی؛
6. خدمات سرپرستی تأسیسات مکانیکی؛

7. آماده سازی کارگاه های تأسیسات مکانیکی زیر عنوان 
هنرآموز استادکار.

شغل های این حرفه با بخش ها و فعالیت های اقتصادی، 
مانند شــرکت های مشــاوره و پیمانکاری فعال در حوزة 
ساختمان سازی، صنایع نفت و گاز، صنایع غذایی، ناظران 
نظام مهندسی و هر جا که ما  به تهویة مطبوع و گرمایش 

نیاز داریم، در ارتباط هستند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةتأسیساتمکانیکیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ی
لم

مع
فة

حر
ک

وژی
داگ

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ی
وز

رآم
هن

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشای

2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای
3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای

4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت
5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای

6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی
7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای

8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
ی

یک
کان

تم
سا

سی
تأ
تة

رش
ی

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش نصب و راه اندازی سیستم تولید آب گرم بهداشتی )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و ارزیابی نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تأسیسات گرمایی

)400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی )400 ساعت آموزش(

 6. توانایی آموزش و سازمان دهی نگهداری و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی
 )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی تأسیسات مکانیکی )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی 

)34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین تأسیسات مکانیکی 

)34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
 11. کسب شایستگی منابع مدیریت انرژی و توسعه پایدار در محیط کار

 )34 ساعت آموزش(

 2800 ~ 
ساعت

شایستگیهای
1800 ـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین تأسیسات مکانیکیفنیتکنسین٭

ساعت
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهتأسیساتمکانیکی
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معرفیبستةآموزشیرشتةتأسیساتمکانیکی
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةتأسیساتمکانیکی

ف
دی
ر

عنواناجزایبستةآموزشی

ی
رس

د
مة

رنا
دب

سنا
ا

ی
رس

د
ب

کتا

وز
آم
نر

ه
ی
ما

هن
را

جو
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

وز
آم
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

جو
نر

ه
راه

هم
ی

وا
حت

م

٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم2

٭٭٭٭نصب، راه اندازی و نگهداری پكیج گرمایشي3

٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭نصب و راه اندازي سیستم تولید آب گرم بهداشتي5

نصب و راه اندازي دستگاه هاي موتورخانه 6
٭٭٭٭تأسیسات گرمایي

٭٭٭٭نصب و راه اندازي پخش كننده هاي گرمایشي و تابشي7

٭٭٭٭نگهداري و تعمیر تأسیسات سرمایشي و گرمایشی8

٭٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش

منابع
1. اسناد برنامه درسی دروس پایه دهم، یازدهم، دوازدهم رشته تأسیسات مكانیكي، 1394، گزارش: نگارش دوم. دفتر  تألیف کتاب های 

درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای برنامه ریزی درسی تأسیسات مكانیكي 
2. ســند اســتاندارد ارزشیابی حرفه گروه شغلی تأسیسات مكانیكي، 1391، نگارش ســوم، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

وکاردانش. شورای برنامه ریزی درسی تأسیسات مكانیكي.
3. ســند راهنمای برنامه درسی رشــته تأسیســات مكانیكي، 1392، گزارش: نگارش دوم. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

وکاردانش. شورای برنامه ریزی درسی تأسیسات مكانیكي.
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محمدحسینقاسمیافشار
علیرضانجفی

مقاله

چاپ به صورت ماشینی بود.
چنانچــه هــر جامعــه ای بخواهد در هــر یک از 
بخش های صنعتــی، هنری، بهداشــتی، اقتصادی 
و ... به پیشــرفت و توســعه پایدار برســد، بایستی 
سرمایه گذاری کالن و اثربخشی را در تربیت نیروی 

انسانی برنامه ریزی و به اجرا بگذارد.
در صنعت چاپ نیز توســعه رشته و تربیت نیروی 
کار ماهــر به وجــود هنرآموزانی توانمنــد در نظام 
آموزش های رسمی کشور وابسته است؛ هنرآموزانی 
شایسته، مســلط به مهارت های مورد نیاز رشته در 
سطوح L1 و L2 و آشنا به فنون تدریس که بتوانند 
هنرجویانی متخصص متناسب با نیاز جامعه پرورش 

دهند.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
بــا نگاهی کوتاه به اطراف خــود می بینیم صنعت 
چاپ در تمــام زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصادی، علمی، آموزشــی و غیره به صورت بسیار 
وســیعی مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که 
این طور استنباط می شــود که »بشر بدون صنعت 
چــاپ نمی تواند به زندگــی معمولی خــود ادامه 
دهــد.« پیدایش صنعت چاپ به مفهومی که امروزه 
می شناسیم، به سال 1440 میالدی برمی گردد. در 
آن زمــان، مخترعی آلمانی به نام یوهانس گوتنبرگ 
توانســت با اختراع خود تحول بسیار شگرفی را در 
مسیر حیات بشریت به وجود بیاورد. گوتنبرگ چاپ 
با حروف متغیر را اختراع کرد که در واقع سنگ بنای 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ چاپ

بر مبنای ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش )مصوب 1390(، نظام آموزشــی کشور از شیوة 1-3-3-5 
به شــیوة 6-3-3 )6 ســال دورة ابتدایی، 3 سال دورة اول متوسطه و 3 سال دورة دوم متوسطه( تغییر کرد. 
این تغییر در دورة دوم متوســطة شــاخة فنی وحرفه ای عماًل باعث می شود، هنرجویان هنرستان ها سه سال 
تمام دورة آموزش تخصصی داشــته باشند. شایان ذکر است که رویکرد آموزش های فنی وحرفه ای مبتنی بر 
شایستگی )توان و مهارت انجام کار( است. در این رویکرد بر شایسته محوری )به جای حافظه محوری( تأکید 
شــده و توجه جدی صورت گرفته است. بدین گونه که کتاب های درسی عماًل کتاب های کارگاهی هستند و 
هدف همة کتاب های کارگاهی کسب آموزش های عملی در رشتة چاپ است. مثاًل شایستگی تغذیه و تحویل 
در چاپ افست، یکی از شایستگی هایی است که در سال دوم تدریس می شود و هنرجویان در این پودمان به 
مهارت )شایســتگی( می رسند، نه آنکه مطالب آن را حفظ کنند. ارزشیابی پایانی نیز بر مبنای کسب مهارت 

توسط هنرجویان صورت می گیرد. 

از مهم ترین پژوهش های انجام شــده در طراحی رشته ها »نیازســنجی« شغلی است که طی آن اطالعات 
شــغلی و حرفه ای از اسناد ملی و بین المللی )ایســکو، 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند هند، کانادا، 
آلمان و ...( استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها 
و ســازمان های تخصصی( جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008 دسته بندی می شوند. این 
دسته بندی در رشتة چاپ نیز مشخص شده است. در جدول 1 فهرست شغل های رشتة چاپ ارائه شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایقابلاحراز
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جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةچاپ

ردیف
نیرویکارماهرچاپ
ردیفکدحرفه:73220191

کمکتکنسینچاپ
کدحرفه:73220192

گروهکاری/شغلگروهکاری/شغل
صفحه آرا1اسکن کار1
2CTF کاربر چاپ افست ورقی 2لیتوگراف
3CTP نمونه گیر چاپ فلکسوگرافی3لیتوگراف
کاربر چاپ افست رول4کلیشه ساز چاپ برجسته و بالشتکی4
کاربر چاپ دیجیتال5شابلون ساز سنتی چاپ اسکرین5
حروف نگار6شابلون ساز رایانه ای چاپ اسکرین6
تولیدکنندة فایل جلوه های ویژه7کاربر چاپ اسکرین7
طراح فایل دایکات8کاربر چاپ بالشتکی8
تولیدکنندة فایل های چاپی9مرکب ساز چاپ اسکرین و بالشتکی9
کنترل کنندة فایل های چاپی10برش کار10
کاربر چاپ فلکسوگرافی سیلندر مرکزی11پاکت ساز11
فرم بند چاپ فلکسوگرافی12کاربر ماشین تا12
کاربر چاپ روتوگراور13کاربر ماشین ترتیب13
نمونه گیر چاپ روتو گراور14کاربر ماشین پوشش هدی و لمینت14
مرکب ساز چاپ فلکسو و روتوگراور15صحاف و تک جلدساز15

مهندس صنايع چاپ
21490195

هنرآموزان رشتة چاپ    
23202105

تكنسين ارشد صنايع چاپ
21490493

کمک تكنسين صنايع چاپ
73220192

نيروی کار ماهر صنايع چاپ
73220191

مهندس حرفه ای

تكنسين ارشد

تكنسين

کمک تكنسين

نيروی کار ماهر

L5

L4

L3

L2

L1

سرپرست توليد صنايع چاپ
312204193

شرحنمودار1:توسعهساختارحرفهایرشتةچاپ
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شــغل هایی که زیرمجموعة »نیــروی کار ماهر و 
کمک تکنســین های چاپ« قــرار می گیرند، به طور 
کلی شامل شــغل هایی هستند که خدمات عمومی 
و مقدماتــی فرایندهــای کاری در صنعت چاپ را 
 )L1( انجام می دهند. شــاغالن این ســطح کاری
امور آماده ســازی و مهیا کردن تجهیزات برای انجام 
فرایندهــای تولیدی را تــدارک می بینند. از جملة 
این شــغل ها می توان به کاربر تغذیه و تحویل برای 
آماده سازی سطوح چاپ شونده به منظور قرار دادن 
سطح چاپ شونده در داخل دستگاه های چاپ )اعم از 
رول و ورقی(، کاربر ترکیب مرکب برای آماده سازی 
مواد مصرفی مانند مرکب ها، مواد افزودنی، حالل ها 
و ... متناسب با حجم تولید، برش کار، آرایش سطوح 
چاپ شونده و به اندازه کردن آن ها برای ادامة فرایند 
تولید،  لیتوگراف برای تهیة فرم های چاپی به منظور 
قرار دادن آن ها در ماشــین های چاپ و انجام چاپ/ 
تولید انبوه و ... اشاره کرد. برای انجام این فعالیت های 
کاری، شایســتگی های فنی الزم بایــد به این افراد 
آموزش داده شــوند؛ شایستگی هایی مانند شناخت 
ویژگی های اجزای ماشین آالت، شناخت ویژگی های 
فنی مواد مصرفی و کاربــرد آن ها و مهم تر از همه، 
توانایی کار با بخش هایی از دستگاه ها که شاغالن این 
سطح شغلی اجازة دسترسی و کار با آن ها را دارند. 

متصدیان این شغل ها باید از برخی شایستگی های 
غیرفنی نیز برخوردار باشــند. از جمله موارد بسیار 
مهم در این حوزه، مربوط به مســائل ایمنی و پس 
از آن مسائل زیســت محیطی است. به طور تقریبی 
می توان گفت، تمام مواد مصرفی و ماشــین آالت در 
صنعت چاپ، از ســطحی از مخاطره و ظرفیت های 
ایجاد حوادث شغلی برخوردارند. بنابراین برای نیروی 
انسانی شاغل در این صنعت و در این سطح شغلی،  

اطالع دقیق از این موارد ضروری است. 
متناسب با ویژگی ها و محدودیت های ایمنی مواد 
مصرفی، برخورداری از شایســتگی  غیرفنی »رعایت 
نکات زیست محیطی« از ضروریات کار در این حرفه 
اســت. شــاغالن این صنعت باید کاماًل آگاه باشند 
که صدمه دیدن محیط زیســت مســاوی با ایجاد 
خسارت های مهمی برای محیط کار و زندگی ایشان 
است. بنابراین الزم است، شــاغالن در این وظایف، 
بسترهای ممکن در ایجاد مشکالت زیست محیطی 
در حــوزة شــغلی خود را بــه خوبی بشناســند و 

راهکارهای پیشگیری از وقوع آن ها را فرا گیرند.
برخــی دیگــر از شایســتگی های غیرفنــی این 
سطح شــغلی عبارت است از: مســئولیت پذیری و 
مستندســازی. از آنجا که بیشــتر زمینه های کاری 
نیروی کار ماهر چــاپ، در ارتباط با مواد مصرفی و 
ابزارهای مورد نیاز در این خصوص اســت، دانستن 
شــیوه های استاندارد کار با این مواد و ابزار برای این 
سطح شغلی ضرورت دارد. مجموعة شایستگی های 
غیرفنی باعث می شــوند که کارهای قابل انجام، در 

بستری ایمن و بهر ه ور، صورت پذیرند.
زیرمجموعة »حرفة کمک تکنســین  شــغل های 
چاپ« در هر ســه حوزة پیش از چاپ، چاپ و پس 
از چاپ دایر هســتند. ویژگی های شغلی این سطح 
شغلی نیز برخی شایســتگی های غیرفنی را شامل 
می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: توان تحلیل 
فناوری هــا؛ گرایش بــه کار تیمی؛ مستندســازی؛ 

زمان سنجی؛ مدیریت منابع.
با توجه به اینکه اغلب شــغل های زیرمجموعة این 
حرفه، در تعامل کاری مســتقیم با ماشــین آالت و 
تجهیزات کاری بخش هــای گوناگون صنعت چاپ 
هستند و این ماشین آالت نیز باید سفارش های ارجاع 
شدة مشتریان را به انجام برسانند. از جمله مهم ترین 
شایســتگی های غیرفنی کمک تکنسین های رشتة 
چاپ، مدیریت مواد و مدیریت زمان اســت. به طور 
کلی، چاپ و تولید ســفارش های مشتریان به شدت 
مبتنی بر زمان و رعایت صرفه جویی در مصرف مواد 
است. دانســتن روش های مؤثر صرفه جویی و عمل 
کــردن به آن ها، عالوه بر کمک بــه مدیریت منابع 
و مواد مصرفی و ایجــاد صرفة اقتصادی و بهره وری 
بیشتر، توجهات زیســت محیطی را نیز در دل خود 

به همراه دارد.
از دیگر توانایی های الزم برای شــاغالن این حرفه، 
توانایی ایشــان در استدالل قیاســی و استقرایی، و 
همچنین توانایی انجام محاسبات فنی است. بسیاری 
اوقات شرایطی پیش می آید که به تحلیل فرایند کار 
یا عملکرد ماشــین آالت و مواد مصرفی نیاز اســت، 
تا کاربر بتواند برای سیســتم شرایط مطلوب کاری 
ایجاد کند و سیســتم را پایدار نگه دارد. ابزار بسیار 
مهم در موفقیت شاغالن صنعت چاپ در این زمینه، 
برخورداری از توان تحلیل و ریشــه یابی مسائل و در 

نهایت تصمیم گیری درست است. 

ویژگیهایشغلوشاغل
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةچاپشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عل

ی
ها

ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ پ
چا

ة
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش اجرای لیتوگرافی و کلیشه سازی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای تولید به روش چاپ توری و بالشتکی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای کارهای پس از چاپ )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای تولید به ورش چاپ افست )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش اجرای طراحی و آماده سازی فایل های چاپی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش اجرای تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور )400 ساعت 

آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر صنایع چاپ
 )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت متصدی صنایع چاپ
 )34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی تضمین کیفیت در محیط کار )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع چاپتکنسین٭

ساعت

é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهچاپ
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امیرحسینمتیني
محمداسماعیلخلیلارجمندي

مجیدشجاعياردكاني
مقاله

جوامع بشری تبدیل شده است.
در سند چشــم انداز 1404 و در سیاست های کلی 
برنامة پنجم توسعه، در ماده های 167، 176 و 187 
تا 193، به اهمیت عمران و ســاختمان اشاره شده 

است.
امروزه با پیشرفت قابل مالحظة ساختمان سازي و 
ارتباط تنگاتنگ این صنعت با بسیاري از صنایع دیگر 
به طور مســتقیم و غیرمستقیم، این رشته به جایگاه 
عظیمی دســت یافته و سهم زیادی از نیروی شاغل 
در کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین، 
با توجه به گستردگی فناوری های به کار رفته، سطح 
اطالعات و مهارت شــاغالن این رشــته جواب گوی 
نیازهای جامعه نیســت و تربیت نیروهای متخصص 
متناســب با دنیای کار در این رشته ضروری است؛ 
نیروی کاری در تمامی ســطح ها، از کارگر گرفته تا 

طراح و مشاور و پیمانکار.
کشور ایران جزو جوامع در حال پیشرفت محسوب 
می شــود که یکی از نمودهای پیشــرفت در چنین 
جوامعی صنایع آن هاســت. در کشور ایران صنعت 
ســاختمان یکــی از بزرگ ترین صنایع به حســاب 
می آید كــه خیل عظیمی از نیروی کار کشــور در 
حوزه های متفاوت آن اشتغال دارند. براساس هدف 
سند چشم انداز 20 سالة کشور، در سال 1404 باید 
صنعت ساختمان رشــدي معادل 12درصد داشته 
باشد كه خود نشان دهندة اهمیت این صنعت است. 
با توجه به پیشــرفت ســریع فنــاوری در صنعت 
ســاختمان، ضرورت وجود کارگران و تکنسین های 
ماهر و تحصیل کرده به وضوح احســاس می شود که 
سهم زیادی از تربیت چنین نیروهایی بر عهدة نظام 

آموزش فنی و حرفه ای آموزش وپرورش است.
براساس مطالعات میداني، تعداد شغل های مربوط 
و وابســته به ساختمان به بیش از 200 شغل در 75 
صنعت مي رســد. طبق نظر اكثر کارشناسان، رشد 
دیگر صنایع كشور منوط به رشد عملیات عمراني در 
كشــور است و موتور محرك آنان محسوب می شود. 
با توجه به رشــد صنعت ساختمان در کشور، و با در 

مقدمه
رشتة ساختمان از قدیمي ترین رشته هایی  است كه 
كشورمان در آن صاحب فناوري بوده و شاهكارهاي 
ساختماني نیاكان ما خود مدعاي این مطلب است. 
مسكن یكي از نیازهاي اولیة هر انسان است، و باید 
توســط نیروهاي كار داراي صالحیت ساخته شود و 
این موضوع مســتلزم پرورش نیروي ماهر در رشتة 

ساختمان است.
بدین منظور پس از انجام نیازســنجي شــغلي از 
طریق منابع متفاوت، از قبیل مرکز آمار ایران، نظام 
بین المللي حرفه ها و شغل ها، سازمان فني وحرفه اي 
كشور و بخش خصوصي، طراحي مفهومي حرفه در 
سه ســطح كارگر ماهر، كمك تكنسین و تكنسین 
منطبق بــا نظام بین المللي طبقه بنــدي حرفه ها و 
شغل های ایسکو 2008  انجام شد. سپس با برگزاري 
»كارگاه دیكوم«، وظایــف و تكالیف كاري )جدول 
تحلیــل حرفه( تنظیم شــدند. در ادامه، با برگزاري 
جلســاتی با شــاغالن حرفه اي  این صنعت، تحلیل 
تكالیف كاري، تدوین اســتاندارد شایســتگي هاي 
حرفه ای، و طراحي مفهومي اســتاندارد ارزشــیابي 
حرفه، در ادامــه و در دنیاي آموزش، طراحي درس 
انجام گرفت و ســپس جدول درس های ســاالنه و 

هفتگي تهیه شد.

اهمیتوضرورترشتةتحصیلی
ساختمان

نیاز به ســرپناه در جوامع بشــری ســابقة بسیار 
طوالنی دارد و شــاید بتوان قدمت آن را مصادف با 
خلقت انسان دانست. زیرا قبل از اینكه انسان بخواهد 
در هر زمینة دیگري تمركز و پیشرفت داشته باشد، 
باید احساس امنیت کند. با رشد فکری بشر و تالش 
در جهت ساخت وســایل دارای قابلیت هاي بیشتر، 
علوم مرتبط با این بخش نیز گسترش یافتند و طی 
دهه های گذشــته با پیشرفت شتابان فناوری، رشتة 
ســاختمان به رشته ای کاماًل مســتقل و کارامد در 

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ ساختمان
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نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسي منطقه و جهان، 
انتظــار می رود که در حوزة صــادرات خدمات فني 
و مهندســي نیز شاهد حضور چشــم گیر شركت ها 
و گروه هاي اقتصادي ایران در كشــورهاي همسایه 
باشــیم و در این زمینه نیز به رشد باالیي برسیم. در 
مجموع می توان به طور یقین اظهار داشت که توسعه 

با توجه به موارد گفته شده در مورد ضرورت و اهمیت رشته و فناوری های به کار رفته در آن، ضرورت تغییر 
نظام آموزشــی ایجاب می کرد که برنامة درســی این رشته متناسب با تغییرات حاصل شده در جوامع به روز 
 )L2 و L1 شود. پس از بررسی بازار کار و نیازمندی های آن تصمیم گرفته شد برای سطح دیپلم )سطح های
تنها یک رشــته به نام رشتة ســاختمان وجود داشته باشد و رشتة نقشه برداری در آن ادغام شود. همچنین، 
مباحث مربوط به نقشه کشــی هم در برنامة درسی هنرستان در رشتة ساختمان گنجانده شده است. حسن 
این عمل آن است که هنرجو می تواند دیپلم عمومی تري داشته باشد و پس از طی دورة هنرستان، با توجه به 
عالقه مندی خود یکی از سه گرایش ساختمان، نقشه برداری یا نقشه کشی معماری را برای ادامة تحصیل در 
دوره های باالتر انتخاب کند. این تصمیم پس از بررسی بازار کار ایران و مطالعات تطبیقی گرفته شده است. 

رشــته و تربیت نیروی کار ماهر به وجود هرآموزانی 
توانمند در نظام آموزش های رســمی کشور وابسته 
است؛ هنرآموزانی شایســته، مسلط به مهارت های 
موردنیاز رشــته در سطوح L2 ، L1 و آشنا به فنون 
تدریس که بتوانند هنرجویانی متخصص متناسب با 

نیاز جامعه پرورش دهند.

تغییراتنظامجدیدآموزشي
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جدول1.شغلهایرشتةساختمان

ردیف
کارگرماهرساختمان
ردیفکدحرفه:71110191

کمکتکنسینساختمان
کدحرفه:71110192

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
ازبیلت کار1اسکلت کار بتنی1
سرپرست اسکلت کار بتنی2اسکلت کار فلزی2
مسئول تعمیر و نگهدار ساختمان3بتن ساز3
ماکت ساز4ترازیاب4
مترور5فراش کف5
متصدی آزمایشگاه بتن6کاشی کار6

متصدی آزمایشگاه خاک7کمک نقشه بردار7

متصدی آزمایشگاه مصالح8مجری دیوار و سقف غیرسازه ای8
مجری قطعات ساختمانی پیش ساخته9گچ کار9
کمک ناظر فنی10نقشه خوان10
اپراتور نقشه برداری عمومی11سرامیک کار11
نقشه کش فنی12نما کار12
اتوکدکار13اندود کار13
نقشه کش معماری فاز 142مجری سقف کاذب14
نقشه کش سازه فاز 152کمک قالب بند15

کمک آرماتوربند16
قالب بند16

آرماتوربند17

منظور از »توسعة حرفه ای« پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
برای رســیدن به سطح های باالی مهارت است ]اســماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة ساختمان به 
هنرجویانی که در این رشــته تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه 
است، چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا 

دهند. در نمودار 1 نمای کلی توسعة حرفه ای رشتة ساختمان نشان داده شده است. 

توسعةحرفهای

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةساختمان

سطح 5

سطح 4

سطح 3

سطح 2 

سطح 1

هنرآموزی 
رشتة 

ساختمان 
23202405

مهندس حرفه ای مهندس حرفه ای عمران
نقشه برداری

تكنسين ارشد کارهای 
عمومی ساختمان

تكنسين کارهای عمومی 
ساختمان

31120193

تكنسين ارشد 
نقشه برداری

تكنسين 
نقشه برداری

کمک تكنسين ساختمان
71110192

کارگر ماهر ساختمان
71110191
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)L11.حرفههایكارگرماهرساختمان)سطح
شغل هایی که در این گروه قرار دارند، عمدتاً شغل هایی 
هستند که متصدیان آن ها خدماتی مرتبط با ساختمان 
ارائه می دهند؛ خدماتی نظیر  فراشی کف، اجرای کاشی 
و سرامیک، نصب در و پنجره و ....  شایستگی های غیرفنی 
مورد نیاز این شغل ها در این سطح مسئولیت پذیری، برقراری 
ارتباط مؤثر، مدیریت زمان و درست کاری هستند که نقش 
مهمی در اجرای ســاختمان دارند. »مسئولیت پذیری« و 
»درســتکاری« در این بین نقش کلیدی و بارزی دارند و 
باعث جلب اعتماد مصرف کننده می شوند. در شغل های 
این حرفه لزوم آگاهی از آیین نامه و مقررات ساختمانی و 
به روز بودن آن ضروری است و بی توجهی به این موضوع 
خســارت های مادی و معنوی بســیاری را به دنبال دارد. 
شــاغالن این گروه باید از توانایی های شــناختی )درک 

شفاهی و نوشــتاری، و بیان شفاهی و نوشتاری(، توانایی 
جسمانی )دیداری و شنیداری( و توانایی فیزیکی )تعامل با 

دیگران و انعطاف پذیری( برخوردار باشند.
)L22.حرفههایکمکتکنسینساختمان)سطح
شغل های زیر مجموعة این گروه می توانند خدمات ترسیم 
نقشه های فاز 1 و 2، پیاده کردن ساختمان های کوچک، 
نظارت بر کار کارگران ماهر و رابط بین مهندسان با کارگران 
ماهــر  را با دقت باالیی ارائه دهند.  اهم شایســتگی های 
غیرفنی ایــن گروه کار تیمی، مســئولیت پذیری، تفکر 
سیستمی و مدیریت زمان اســت. از آنجا که شغل های 
این زیرمجموعه، با به کارگیری مصالح و اطالع از قوانین و 
مقررات ساختمانی سروکار دارند، لذا مدیریت زمان و مواد 
و بروز خالقیت بــرای آن ها به صورت پررنگ تری مطرح 

می شود.

ویژگیهایشغلوشاغل

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةساختمانشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ص

خا
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ن
ما

خت
سا

ة
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش اجرای اجرای ساختمان سازی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای نازک کاری ساختمان )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای اسکلت سازی ساختمان )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و ارزیابی نقشه کشی ساختمان )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش اجرای نقشه برداری ساختمان )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش سازمان دهی فناوری های ساختمان )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی ساختمان )250 ساعت آموزش(

 8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر ساختمان
 )34 ساعت آموزش(

 9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین ساختمان
 )34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی کاربست مقررات ملی ساختمان در همه شرایط در محیط کار حرفه ای )34 

ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین ساختمان تکنسین٭

137   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 

شده است.
é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند. 

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار 
رکن اصلی است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های متفاوت یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در ســنجش در برابر معیارهای عملکردی )اســتانداردهای( دنیای کار به 
شایستگی تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهساختمان
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ندادیدهور
محمدحسننجاری

مقاله

بســیار مهم و حســاس تلقــی می شــود. از این رو 
پرورش هنرآموزانی متعهد و توانمند که قادر باشند 
با اســتفاده از فناوری های مــدرن و با بهره گیری از 
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری هنرجویانی کارآمد و 
شایسته متناسب با نیاز بازار کار رشته تربیت کنند، 
از اولویت های آموزش وپرورش محســوب می گردد. 

ویژگی های دیگر هنرآموزان رشته عبارت  است:
تسلط بر محتوای تخصصی دورة سه سالة جدید، 
دارا بودن مهارت تدریس و آشــنایی با »ارزشــیابی 
شایستگی محور« اســت که با توجه به عدم تربیت 
نیروی انســانی در رشتة ســرامیک در دانشگاه های 
تربیت دبیر و فرهنگیان، این موضوع به عنوان مشکل 
اصلی در آینده ای نزدیک برای رشــتة مذکور مطرح 

است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در اسناد باالدستی 
از جمله ســند چشم انداز 20 ســاله، سیاست های 
کلی نظام، قانون برنامه پنجم توســعه و نقشة جامع 
علمی کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نشان 
از توجه ویژه، به این آموزش ها دارد. از ســوی دیگر 
ســهم ویژه  صنعت ســرامیک در تولیدات داخلی و 
صــادرات آن، همچنین گزاره های موجود در ســند 
راهبــردی وزارت صنعت، معــدن و تجارت و حجم 
باالی سرمایه گذاری ها، ضرورت تأمین نیروی انسانی 

متخصص را در این صنعت اجتناب ناپذیر می نماید.
در این راســتا آموزش و تربیت هنرجویان رشــتة 
ســرامیک در هنرســتان های فنی وحرفه ای وزارت 
آموزش وپرورش و رشــد و توســعه این رشته امری 

اهمیت و ضرورت توسعة آموزش های فنی وحرفه ای 
به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق 
برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی انسانی 
متخصص و ماهر برای اجــرای هر برنامه، ضرورتی 
است که بدون توجه به آن سرمایه گذاری های مادی 
و انسانی به هدر خواهد رفت. به همین دلیل، یکی از 
عواملی که سال هاست مانع تحقق واقعی هدف های 
برنامه های اقتصــادی و اجتماعی شــده، فقدان یا 
کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای 
اجرایی برنامه ها به خصوص در بخش میانی آن بوده 
اســت که وزارت آموزش وپرورش عهده دار تربیت و 

تأمین آن به طور گسترده بوده است. 
آنچه اقتصــاد جهانی را بیش از پیش مشــخص 
می کند، بازارهای کار ملی و بین المللی است که هر 
روز متفاوت تر از پیش اســت. امروزه کشورها سخت 
در تالش  هســتند که با ایجــاد نظام هایی به منظور 
آماده سازی افراد برای اشــتغال، منابع خود را مورد 
استفادة بهینه قرار دهند. در حقیقت همة افراد حتی 

مردم کشورهای در حال توسعه، به شرطی می توانند 
در بــازار کار رقابت کنند کــه در فناوری های نوین 
مهارت  داشــته و از مهارت های تخصصی برخوردار 
باشند. معمواًل نظام آموزش حرفه ای هر کشور مانند 
یک نهاد، مسئول آماده سازی افراد برای کار قلمداد 

می شود.
هم زمان با برنامه های توسعة سرمایه گذاری عمرانی 
در کشــور، توجه بــه منابع نیروی انســانی ماهر از 
اولویت خاصی برخوردار اســت. از آنجا که آموزش 
متوســطه منبع اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر و 
نیمه ماهر به شمار می رود و از این رو تأثیر ویژه ای در 
میزان موفقیت برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی می گذارد که این مهم با آموزش در شاخة 
فنی وحرفه ای امکان پذیر شده است، لذا لزوم ارتباط 
و هماهنگی آموزش وپــرورش با نیازهای بازار کار و 
تلفیق آموزش با کار بیش از پیش احساس می شود.

در نظام جدید آموزش متوسطه، در کنار شاخه های 
نظری، برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر 
در بخش های متفاوت اقتصادی، شاخة فنی وحرفه ای 

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ سرامیک

تغییراتنظامجدیدآموزشی

140  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



ایجاد شده است. آموزش های فنی وحرفه ای در نظام 
قدیم به صورت دوســاله و در نظام جدید سه ســاله 

تعریف شده اند.
دورة دوســاله به صورت چهار نیم ســال تحصیلی 
و 16 هفتــة کامل برگزار می شــد. در این دوره، هر 
واحد درســی نظری معادل یک ساعت در هفته، هر 
واحد درسی آزمایشگاهی دو تا سه برابر ساعت واحد 
نظری، و هر واحد درسی کارگاهی 3 تا 4 برابر واحد 
نظری برای یک  نیم سال تحصیلی در نظر گرفته شده 

بود.
در دورة سه سالة هنرستان، میانگین طول هر سال 

تحصیلی 32 هفتة آموزشــی است. هر واحد درسی 
نظری معادل یک ســاعت در هفته و هر واحد درس 
عملی )آزمایشــگاهی و کارگاهی( یک ونیم تا چهار 
برابر ساعت واحد نظری، در طول یک سال تحصیلی 
ارائه می شــود که براســاس نــوع درس های عملی 

متفاوت خواهد بود.
در دورة سه ســالة  هنرستان، هدف تربیت نیروی 
انســانی متعهد و کارامدی است که بتواند عالوه بر 
انجام وظایف شــهروندی، با استفاده از آموخته های 
خویش در حرفه های مربوط به »سرامیک« در سطح 

میانی کمک تکنسین، به کار اشتغال ورزد.
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شــغل های قابل احراز در رشتة ســرامیک که براســاس منابعی مانند اطالعات مرکز آمار ایران، شغل ها و 
حرفه های ســازمان آموزش فنی وحرفه ای، شــغل ها و حرفه های بخش خصوصی، شغل ها و حرفه ها در سایر 
کشورها )مالزی، استرالیا، آلمان و...( و شغل ها و حرفه های ایسکو 2008، شغل ها و حرفه های رشتة سرامیک 

در دو سطح L1 و L2 به شرح جدول 1 قابل احرازند.

از جملــه شایســتگی های فنی شــاغالن حرفة 
ســرامیک در ســطح کارگر ماهر و کمک تکنسین، 
توانایی شــارژ دســتگاه هایی مانند بالمیل، اسپری 
درایــر، پرس، بالنجر،  کوره و همچنین شــکل دهی 
بدنه های سرامیکی به روش های دستی، ریخته گری 
دوغابی، پرس و پالستیک، پرداخت قطعات و اعمال 

لعاب است.
شــخصیت و هویت حرفه ای شاغالن این سطح از 
نوع واقع گرایی است. آن ها باید از توانایی هایی مانند 
آمادگی دست  و بازو، چابکی دست، چابکی انگشتان 
دســت، دقت و کنترل، هماهنگی اعضای حرکتی، 
بنیة مناسب، توانایی دید دور و نزدیک، توانایی دید 
جانبی، حساسیت در شنیدن، هماهنگی کلی بدن و 

تمرکز برکار برخوردار باشند.
شایســتگی های غیرفنی موردنیاز حرفه شــامل 
ایفای نقش در تیم، مهارت گوش کردن، یادگیری، 
و تنظیم و اصالح عملکرد سیســتم است. از جمله 
الزامات شــاغالن در حرفة سالمت جسمی کامل و 

مسئولیت پذیری، گوش دادن فعال و آموزش است.

توسعةحرفهای
توسعة حرفه ای را می توان به صورت »پیش بینی و 
امکان پیشــرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد 
مســیرهای متنوع برای رســیدن به سطوح باالی 
مهارت« تعریف کرد. طراحی مســیرهای گوناگون 
برای پیشــرفت و ارتقای نیــروی کار از جنبه های 
گوناگون موردتوجه قرار می گیــرد. افزایش انگیزه، 
تسهیل و ارتقای مهارت و شایستگی، انعطاف پذیری 
نیروی کار، مدیریت منابع انسانی و نیروی کار کشور 
و ایجاد یک ســاختار منسجم شــغلی از جملة این 
موارد اســت. در نمودار 1 ساختار توسعة صالحیت 

حرفه ای رشتة سرامیک نشان داده شده است.

شغلهایرشتةسرامیک

ویژگیهایشغلوشاغل

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةسرامیک
کمکتکنسینسرامیککارگرماهرسرامیک

اپراتور آزمایش کنندة مواد اولیه16آماده کنندة گل چینی1
اپراتور اکسترودر17سفالگر2
اپراتور دستگاه های شکل دهی18پرداخت کار سفال، چینی، سرامیک3
اپراتور پرس پالستیک19لعاب زن4
مونتاژکار بدنه های سرامیکی20تزئین کنندة سفال و سرامیک5
بارچین کوره و خشک کن21اپراتور خردکن6
اپراتور کوره و خشک کن22آسیاب کن تر7
کنترل کیفی قطعات خشک شده23آسیاب کن خشک8
اپراتور کوره های تونلی و تناوبی24آماده کنندة پودر9
کنترل کیفی قطعات پخت25پرس کار10
اپراتور دستگاه شکل دهی شیشه26آماده کنندة دوغاب11
شیشه گر27آزمونگر تعیین کیفیت دوغاب12
پرداخت کار شیشه28تعیین کنندة خواص رئولوژی دوغاب13
اپراتور دکور شیشه29قالب ساز سفال و چینی14
تراش کاری شیشه30ریخته گری دوغابی15
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نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةسرامیک

مهندس 
حرفه اي 
سطح 5

هنرآموز
رشتة سراميک
23202505

مهندس سراميک

تكنسين ارشد سراميک
2490195

تكنسين سراميک
31190192

کارگر ماهر عمومي سراميک
81810191

کمک تكنسين سراميک
73140192

تكنسين 
ارشد 
سطح 4

کمک 
تكنسين 

سطح 2

کارگر
ماهر 
سطح 1

تكنسين 
سطح 3

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهسرامیک
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةسرامیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
قلمرو

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانشایستگیها
آموزش
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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داگ

صپ
خا
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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1. توانایي آموزش تولید سرامیک به روش دستی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش تولید سرامیک به روش پالستیک )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش تولید سرامیک به روش پرس پودر )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش تولید شیشه )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش خشک کردن و پخت سرامیک ها )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فني پایه و تخصصی سرامیک )250 ساعت آموزش(

 8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی  غیرفني در تربیت کارگر ماهر عمومی سرامیک 
)34 ساعت آموزش(

 9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین سرامیک 
)34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگي نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگي کاربرد طرح و نقش های فرهنگی )34 ساعت آموزش(

 2800 ــ~
ساعت

شایستگیهای
1800 ـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین سرامیکفنیتکنسین٭

ساعت

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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مهنازکارکن
ساراغایی

فرحنازنادربیگی
مقاله

آموزش وپرورش به شمار می رود.
 

تاریخچةرشتةرایانهدرفنیوحرفهای
زمینه ســاز تحول جدیــد در فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات، نیمه هادی ها و در نتیجه رایانه است. امروزه 
علوم و صنایع گوناگون به طور شگفت انگیزی به رایانه 
وابســته اند و اســتفاده از امکانات رایانه اي و ارتباط از 
طریق شــبکه هاي مبتني بر رایانه، افق هاي جدیدي 
را در این راه گســترده اســت. با تغییر نظام آموزشی 
در ســال 1370، رشتة »كامپیوتر« در هنرستان هاي 
فنی وحرفه ای و كاردانش در زمینة خدمات ارائه شد. تا 
سال 1395 این برنامة درسي مطابق با تغییرات فناوري 

شش بار دستخوش تغییرات شد.
در طول این 25 ســال پیشــینة رشــتة كامپیوتر، 
هنرجویان در هنرستان های فنی وحرفه ای طی دو سال 
تحصیلی محتوای آموزشی را به تفکیــک موضوعــی 
به صورت چند درس فرامی گرفتند كــه داراي 14 تا 
18 عنوان درســی بود و عمدتًا نام گذاری كتاب ها از 
درس های دانشگاهي مشــابه الگوبرداري شده بود. با 
اینكه باید به موفقیت نسبي این دوره اشاره كرد، ولی 
تأكید بر سطوح پایین حیطة شناختي، كاهش تدریجی 
ساعت کارگاهی، حجــــم زیاد کتاب های درســی، 
وابستگی نداشتن نمره ها به یکدیگر، به ویژه هم عرضی 
درس های تئوری و کارگاهی، و آموزش مبتنی بر کتاب 

درسی، از چالش هاي دوره هاي پیشین بود.
با تحــول در آموزش های فنی وحرفــه ای و مطابق 
با چرخش هاي تحولي ســند تحــول بنیادین، نظام 
شایستگي محور در دستوركار »دفتر تألیف كتاب هاي 
درسي فني وحرفه اي و كاردانش« قرار گرفت و رشتة 
رایانه نیز دســتخوش تغییراتی شد و رشتة شبکه و 
نرم افزار رایانه به عنوان بخشي از علوم گستردة رایانه، 
در هنرستان های فنی وحرفه ای در گروه برق و رایانه، 
زیرشــاخة صنعت ارائه شد. هنرجویان این رشته طی 
سه سال تحصیلی، شایستگی های پایه، فنی و غیرفنی 

را براي ورود به عرصة زندگی و کار کسب می کنند.

اهمیتتربیتنیرویانسانی)هنرآموز
رشتةشبکهونرمافزاررایانه(

در عصــر فناوري اطالعات و ارتباطات كه ســرعت 
تغییــرات و دگرگونی در روش هــای علمی و فناوری 
پرشتاب و حیرت انگیز است، چالش هایي مانند افزایش 
جمعیت، دشواری مدیریت بهینة منابع، و مسائل محیط 
زیست و توسعة پایدار، ضرورت استفاده از تجهیزات و 
الگوهاي نوین مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات 
را بیش از پیش نمایان كرده است. بیشتر فرایندهاي 
اداري، مالي و تجاري در حال الكترونیكي شدن هستند 
و گسترش مستمر وسایل ارتباطي و توسعة شبكه ها 
نیازمند ایجاد زیرساخت ها و نیروي انساني ماهر در این 
حوزه اســت. در این میان، آموزش های فنی وحرفه ای 
به گونه اي ویژه، وظیفة تربیت نیروي انســاني ماهر و 

کارامد را به دوش مي كشند. 
تطابــق برنامه هاي درســي این حــوزه  با تحوالت 
پي در پــي نیازمنــد تغییرات اساســــی در محتوای  
آموزش ارائه شــده در چارچوب ملی و متناســب با 
تغییــرات فناوری اطالعــات و ارتباطــات و بازارکار 
بین المللی اســــت. به نحوي که حاصل آمــوزش و 
تربیت این شاخة آموزشــي، عالوه بر ایجاد توانایی و 
شایســتگی برای اشــــتغال مفید، شایستگی هایي 
براي ســــازگاری با پیچیدگی های روزافزون محیط 
کار و تغییرات فناوری به وجــود آورد. از طرف دیگر، 
در برنامة درســي ملي ایران، یكي از چهار شایستگي 
پایه در حوزة تربیت و یادگیري كاروفناوري، شایستگي 
فناوري اطالعات و ارتباطات است كه لزوم توسعة این 
بخش را در حــوزة آموزش تصریح مي كند. بر همین 
اساس می توان آموزش وپرورش را متولی اصلی تربیت 
نیروي ماهر در رشته هاي علوم رایانه در کشور برشمرد 
که تأمین كننده نیاز بازارکار و صنعت رایانه اســت. از 
ایــن رو پرورش هنرآموزانی متعهد و توانمند که قادر 
باشند با استفاده از فناوری های مدرن و بهره گیری از 
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، هنرجویانی کارآمد و 
شایسته در هنرستان ها تربیت کنند از اولویت های مهم 

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ شبکه و نرم افزار  رایانه
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صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ شبکه و نرم افزار  رایانه

جدول1.مقایسةكليدرسهايتخصصيرشتةكامپیوتردرنظامقبليونظامجدید6-3-3

رشتةشبكهونرمافزاررایانه)نظامجدید(رشتةكامپیوتر)نظامقبلي(

3 سال2 سالتعدادسال
9 عنوان13 عنوانتعداددرسها
9 جلد15 جلدتعدادكتابها

59 واحد32 واحدجمعواحددرسها
7 ساعت30 ساعتجمعساعتتئوري
52 ساعت25 ساعتجمعساعتعملي
59 ساعت45 ساعتجمعساعتدرسها

بستة آموزشــي )كتاب درســي، كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسيمحتوايآموزشي
كتاب همراه هنرجو و فیلم آموزشي(

طبقه بندي استاندارد بین المللي مشاغل »ایسکو 2008«، 
با هدف تسهیل مقایسة آماري شغل ها در سطح بین المللي 
و به عنوان مدلــي به منظور بهبود طبقه بندي شــغل های 
كشورها ارائه شده اســت. اگرچه ایسكو به عنوان یك مدل 
بـه كارگرفتـه مـي شـود، امـــا نباید آن را جایگزیني براي 
دیگر طبقه بنـدي هـاي شغلي در سـطح ملـي درنظرگرفـت. 
زیـــرا طبقه بندي هاي شغلي در هر كشور باید به طوركامل 
سـاختار بـازار نیـروي كـار ملـي و نیـز اطالعات مورد نیاز 
براي هدف های ملي مربوط به آن كشـور را تبیین كند. در 
طبقه بندي هاي شغلي در سـطح ملـي، بـراي جمـع آوري 
و آمـــار، از منـــابعي ماننـــد سرشماري هاي جمعیتي، 
آمارگیري هاي نیروي كار و سایر آمـارگیري هـاي خـانواري، 
آمـــارگیري از كارفرمایان و دیگر منابع اســتفاده مي شود. 
شــغل های قابل احراز در رشتة شــبكه و نرم افزار رایانه نیز 
براســاس استفاده از منابعي مانند اطالعات مركز آمار ایران، 
شغل ها و حرفه های سازمان آموزش فني و حرفه اي، بخش 
خصوصي و سایر كشورها )مالزي، استرالیا، آلمان و...( و شغل ها 
و حرفه های ایسكو 2008  تعیین شده اند. شغل های مرتبط 
با علوم رایانه در سطح مهارت 3 قرار دارند.  شغل های سطح 
مهارتی L3( 3( به طور ویژه شــامل اجراي وظایف پیچیدة 
فني و عملي هســتند كه به وجود بدنة گسترده اي از دانش 
واقعي، فني و نظام منـد در حـوزة تخصصـي، و به طوركلي 
بـه سـطح بـــاالیي از سـواد و مهـارت هـاي ارتبـاطي بین 
فردي نیاز دارند. این مهارت ها ممكن اســت شامل توانایي 
فهم پیچیـدگي مطالـب نوشـتاري، تهیـة گزارش براساس 

واقعیات، و برقراري ارتباطات شفاهي در شرایط مختلف باشد. 
دانش و مهارت مورد نیاز براي اجـــراي كارامـد شغل ها در 
سـطح3، بـه طور معمـول پـس از گذراندن طي یـك دورة 
یـك تـا سـه سـاله به دست مي آید كه طي این دوره، پس از 

اتمام آموزش متوسطه عملي است. 
 نمونه هـایي از شغل های طبقـه بنـدي شـده بـا سـطح 
مهـــارت 3 عبارت اند از: مدیر فروشـگاه، نماینـدة فـروش 

تجـاري و تكنسین پشتیباني رایانه.
 گروه تكنســین هاي اطالعات و ارتباطات )کد 35( شامل 

زیرگروه هاي زیر است:
 کد 3510: تكنسین هاي پشتیباني عملیات و كاربران فناوري 

اطالعات و ارتباطات؛
 کد 3511: تكنسین هاي پشتیباني عملیات فناوري اطالعات 

و ارتباطات؛
 کد 3512: تكنسین هاي پشتیباني كاربران فناوري اطالعات 

و ارتباطات؛
 کد 3513: تكنسین هاي شبكه و سیستم هاي رایانه اي؛

 کد 3514: تكنسین هاي وب؛
رشتة شــبكه و نرم افزار رایانه از گروه واحد كد 3513 ایجاد 
شده است. گروه واحد 3513 تكنسین  شبكه و سیسـتم هـاي 
رایانـــه اي، شبكه و سایر سیستم هاي ارتباطـات داده اي را 
به وجود می آورد بـه كـــار مـــي گیرد و تعمیـر و نگهداري 

مي كند. وظایف این گروه عبارت اند از: 
1. بــه كــارگیري، نگــهداري و عیــب یــابي سیستم هاي 

شبكه؛

مشاغلقابلاحرازدررشتةشبكهونرمافزاررایانه
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صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتهشبکهونرمافزاررایانه

ردیف
کارگرماهرفناورياطالعاتوارتباطات

کدحرفه:35130191
نامگروهکاری/شغل

كاربر عمومي رایانة شخصي1
كاربر نرم افزار اداري2
كاربر سیستم عامل3
مونتاژكار رایانه4
كاربر تجهیزات جانبي رایانه5
كاربر نرم افزار گرافیكي6
تولیدكنندة كلیپ7
تولیدكنندة چندرسانه اي8
دستیار تحلیل گر مسئله9
دستیار امور پایگاه داده10
دستیار امور تحلیل سیستم هاي رایانه اي11
دستیار امور برنامه نویسي12
دستیار برنامه نویسي ورود اطالعات به پایگاه داده13

ردیف
کمکتکنسینفناورياطالعاتوارتباطات

کدحرفه:35130192
نامگروهکاری/شغل

كاربر صفحة گسترده1
طراح صفحات وب استاتیك2
دستیار طراح صفحات وب پویا3
دستیار برنامه نویسي ورود اطالعات به پایگاه داده تحت وب4
دستیار مدیر وب5
نصاب تجهیزات شبكه6
كاربر شبكة محلي7
نصاب تجهیزات شبكة بي سیم8
دستیار سرپرست شبكة محلي9
دستیار عیب یاب شبكه10
دستیار تحلیلگر سیستم هاي تجاري11
تولید و عرضة نرم افزارهاي كسب و كار12
دستیار مدیریت شبكه هاي مبتني بر میكروتیك13
دستیار سرپرست امنیت شبكه14
نصاب دوربین هاي تحت شبكه15

جدول2.حرفههاوشغلهايرشتةشبكهونرمافزاررایانه

معلم مهم ترین عنصر یاددهی- یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است. امروزه چنانچه هنرآموزی به اندازة  کافی 
مهارت های الزم تدریس را تجربه نکرده باشد، در انتقال دانش و مهارت الزم به هنرجو ناتوان خواهد بود. دنیای کنونی 
از فراهم آوردن آموزش اجباری، به سمت تمرکز بر کیفیت آموزش وپرورش حرکت می کند و اصالحات جدید برنامة 
درســی بر پرورش مهارت های فراگیرندگان، یادگیری چگونه یادگرفتن، توسعة برنامة درسی و استفاده از راهبردهای 
متنوع تدریس تأکید مي كند. کار هنرآموز رشتة شبکه و نرم افزار رایانه و مدیریت فرایندهای تدریس اثربخش در این 

رشته و کارگاه های مهارتی، وظیفه ای بس پیچیده، فنی و درخور توجه است.

هنرآموز 
شبكه و 
نرم افزار 

رايانه
23202605

برنامه نويسان
 برنامه هاي کاربردي    2132

مهندس طراحي و توسعه وب و 
مالتي مديا       2519

متخصصين شبكه هاي 
رايانه اي     2523

سرپرست وب
3514

تكنسين عمليات فناوري اطالعات و 
ارتباطات     3511

تكنسين شبكه رايانه اي
3513

تكنسين وب
3514

تكنسين پشتيباني کاربر 
فناوري اطالعات و ارتباطات

3512

تكنسين سيستم ها و شبكة کامپيوتر
3513

تكنسين شبكه و نرم افزار رايانه
35130193

سطح 
5

سطح 
4

سطح 
3

سطح 
2

سطح 
1

مهندس حرفه اي

تكنسين ارشد

تكنسين

کمک  تكنسين

کارگر ماهر نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهايرشتةشبكهونرمافزاررایانه

2. بــه كــارگیري و نگــهداري سیســتم هــاي ارتباطات 
داده اي غیر از شبكه ها؛

3. یاري به كاربران در رفع مشــكالت مربـــوط به شبكه و 
ارتباطات داده اي؛

4. شناسایي بخش هایي كـــه بـــه تجهیـــزات و نرم افزار 
پیشرفته تر نیاز دارند؛ 

5. نصب سخت افزار رایانه اي، نرم افزار شـــبكه، نـرم افـــزار 
سیسـتم عامــل و برنامـه هـاي كاربردي؛

6. فعــال و غیرفعال كردن شــبكه هاي رایانــه اي و انجام 

فعالیت هاي تهیة نسخة پشـتیبان و بازیابي در این شبكه.
نمونه هایي از شغل های این حرفه نیز به قرار زیرند:

• تكنسین شبكة رایانه اي؛
 • تكنسین پشتیباني شبكه؛ 
• مدیر شبكه هاي رایانه اي؛ 

• تحلیلگــر شــبكه هــاي رایانــه اي؛
•  اپراتور رایانه؛ 

•  تكنسین وبسایت.
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ویژگيهايشغلوشاغل

توانمندیهایحرفهایهنرآموزان

با توجه به تغییرات و رشــد ســریع فناوری در حوزة رایانه و شبکه های رایانه اي، هنرآموزان رشتة شبکه و 
نرم افزار رایانه، به عنوان بخشــی از فعاالن این حوزه، باید همواره دانش و مهارت های خود را به روز نگه دارند 
تا هم ســو با تحول در آموزش های فنی وحرفه ای تغییرات را رصد کنند و منطبق با روش هاي نوین آموزشي 
و ارزشــیابی )شایستگی محور(، در کارگاه های هنرســتان به تدریس بپردازند. از این رو نیازمند دانش افزایي، 

مهارت افزایي و توان افزایي ویژه نسبت به سایر هنرآموزان رشته هاي فني وحرفه اي و كاردانش هستند. 

é توانمندی استفاده، درك و تفسیر پدیده های طبیعي حاکم بر عملکرد فناوری اطالعات، نرم افزار و سخت افزار 
رایانه، شبکه  و وب؛ 

é دریافت آسان و سریع آموزش های مجازی  به دلیل آشنایي با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات؛
é توانمندی تحلیل، ارزیابی و طراحی آزمون های کتبی عملکردی براي ســنجش مهارت و احراز شایستگی 

فنی و غیرفنی به ویژه درس های کارگاهی؛
é طراحي فرصت ها و موقعیت  هاي یادگیري همانند محیط كار واقعي در شركت  هاي نرم افزاري، سخت افزاري، 

نصب و تعمیر و نگهداري سخت افزارها و نرم  افزارهاي جدید؛
é توانمندی در درك قوانین کلی حاکم بر نرم افزار و ســخت افزارهای جدید و تشخیص روابط علت و معلولی 

در تعیین عیب های شبکه ها، نرم افزارها و سخت افزار رایانه؛
é بی نیازی یا کم نیازی نسبی از آموزش های اولیه برای استفاده از فناوری های نوین در فرایند آموزش فناوري 

اطالعات و ارتباطات.
جدول3.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةشبكهونرمافزاررایانهشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

و
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ی
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تگ

س
شای

ه
یان
را

زار
ماف
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1. توانایی آموزش و نصب و راه اندازي سیستم هاي رایانه اي )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش تولید محتواي الكترونیك و برنامه سازي )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش توسعة برنامه سازي و پایگاه داده  )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتي و طراحي وب )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش نصب و نگهداري تجهیزات شبكه و سخت افزار )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش تجارت الكترونیك و امنیت شبكه )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی شبكه و نرم افزار رایانه )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر فناوري اطالعات و ارتباطات 
)34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین فناوري اطالعات و 
ارتباطات  )34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي نقشه کشی فنی رایانه اي )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی امنیت شبكه در محیط حرفه اي )34 ساعت آموزش(

~ 2800 ساعت

شایستگیهای
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنیسین فناوري اطالعات و ارتباطاتفنیتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهشبکهونرمافزاررایانه
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معرفیبستةآموزشیرشتةشبکهونرمافزاررایانه

جدولشمارة4ـاجزایبستةآموزشیرشتةشبکهونرمافزاررایانه
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٭٭٭٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭٭٭نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای2

٭٭٭٭٭٭٭تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی3

٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭٭٭٭توسعة برنامه سازی و پایگاه داده ها5

٭٭٭٭٭٭٭پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و طراحی وب6

٭٭٭٭٭٭٭نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار7

٭٭٭٭٭٭٭تجارت الکترونیک و امنیت شبکه8

٭٭٭٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11
٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭ریاضی163
٭٭٭٭٭فیزیک17
٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش

٭٭ همچنین فیلم های متنوع، پوستر، نمون برگ ارزشیابی، فایل لغت نامه و ... تدوین شده اند.

پينوشت
1. سند راهنماي برنامة درسي رشتة شبكه و نرم افزار رایانه، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، نگاشت دوم، تابستان 1397.

منابع
1. آزاد، ابراهیم، )1388(. »چارچوب صالحیت حرفه ای«. سازمان فنی و حرفه ای.

2. ابراهیم، ابراهیم بای سالمی )1388(. »طبقه بندی و شرح جامع مشاغل«، مؤسسة دانش پارسیان. تهران.
3. معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی، دفتر نظام های استخدامی )1383(. »طرح طبقه بندی مشاغل و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ 

پرداخت کارکنان دولت«. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.
ـ1988«. انتشارات مرکز آمار ایران. چاپ اول. ـ طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل  4. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران )1377(. »طبقه بندی مشاغل ایران براساس 

5. وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتغال )1384(. »فرهنگ ملی مشاغل«. وزارت کار و امور اجتماعی.
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محمدلطفینیا
هادیغالمیان

مقاله

را در تربیــت نیروی انســانی برنامه ریزی کند و به 
اجرا بگذارد. آموزش مســتمر باعث می شود دانش 
بشر همواره به روز باشد و در نتیجه سرعت پیشروی 
جامعه لحظه به لحظه بیشــتر شود؛ به گونه ای که 
پیوسته شاهد پیشرفت همه جانبه در جهان هستیم.

کافی است نگاهی به جدیدترین فناوری های دنیا و 
کشــور عزیز خودمان داشته باشیم. هر روزه هزاران 
اختراع و پدیدة جدید در همة زمینه ها ارائه می شوند 
که هرکدام از آن ها باعث به وجود آمدن شــغل های 
جدید و نیز تغییر در سبک زندگی روزمره انسان ها 

می شوند.
هرچه ســرمایه گذاری در امر تربیت نیروی انسانی 
بیشتر باشد، موفقیت بیشــتری در راستای توسعة 
پایدار نصیب کشــور می شــود. برای تأمین نیروی 
انسانی ماهر مورد نیاز مراکز و کارخانه های تولیدی 
صنایع چوب، باید در هنرســتان های فنی وحرفه ای 
هنرجویان را با رعایت »اصل شایســتگی« آموزش 
دهیم تا در مدت سه سال، مهارت های الزم را برای 
انجام فعالیت های عملی کســب و شایســتگی های 
الزم را برای سرپرستی و تولید محصوالت چوبی به 
دست آورند. در حوزة صنایع چوب پس از پایان دورة 
متوسطه دوم، هنرجویان به شایستگی هایی از قبیل: 
برشکاری، لبه چسبانی، طراحی و نقشه کشی، نصب 
و مونتاژ، دکورسازی، و دانش فنی پایه و تخصصی، با 

رعایت اخالق حرفه ای، دست می یابند.

مقدمه
با نگاهی به اطراف خود درمی یابیم، صنعت چوب 
در تمام زمینه های اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی، 
علمی و آموزشی و غیره به صورت بسیار وسیعی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. گویی »بشــر بدون صنعت 
چوب نمی تواند به زندگی معمولی خود ادامه دهد.« 
در برنامه های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، یکی 
از رشته های مورد قبول و استقبال عمومی مردم در 
جامعه، صنایع چوب و مبلمان است که از سطح کارگر 
ماهر شروع می شود و تا سطح دکترای حرفه ای ادامه 
می یابد. در سه سال دورة هنرستان، هنرجویان این 
رشته با آموزش های کاربردی که می بینندن به عنوان 
کمک تکنســین مبلمان صفحه ای در کارخانه های 
تولید محصوالت صنایع چوبی فعالیت کنند و یا به 

خوداشتغالی برسند.
ایــن مقاله به ضــرورت و اهمیــت تربیت نیروی 
انسانی در شغل های صنایع چوب و توسعة حرفه ای 

و ضرورت تغییر نظام آموزشی می پردازد.

ضرورتواهمیتتربیتنیروی
انسانی)هنرآموزرشتةصنایعچوب

ومبلمان(
چنانچه جامعه ای بخواهد در هر یک از بخش های 
صنعتی، بهداشــتی، اقتصادی و ... به پیشــرفت و 
توسعه برســد، باید سرمایه گذاری کالن و اثربخشی 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع چوب و مبلمان
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بر مبنای »ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش« )مصوب 1390(، نظام آموزشی کشور از شیوة 1ـ3ـ3ـ5 
به شــیوة 3ـ3ـ6 )6 سال دورة ابتدایی، 3 ســال دورة اول متوسطه و 3 سال دورة  دوم متوسطه( تغییر کرد. 
این تغییر در دورة دوم متوسطه شاخة فنی وحرفه ای عماًل باعث می شود که هنرجویان هنرستان ها سه سال 
تمام دورة آموزش تخصصی داشــته باشند. شایان ذکر است که رویکرد آموزش های فنی وحرفه ای مبتنی بر 
شایســتگی در رشتة صنایع چوب عبارت اند از: مهارت در ساخت؛ 1. کابینت آشپزخانه؛ 2. مبلمان کودک و 

نوجوان؛ 3. مبلمان خواب؛ 4. مبلمان اداری؛ 5. مبلمان مسکونی؛ 6. رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان.

از مهم ترین پژوهش های انجام شــده برای طراحی رشته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن اطالعات 
شــغلی و حرفه ، از اسناد ملی و بین اللملی )ایسکو 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا، 
آلمان و ...( استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها 
و سازمان های تخصصی( جمع آوری و براســاس حرفه ای منتخب از ایسکو 2008 دسته بندی می شوند. این 
دســته بندی در رشــتة صنایع چوب و مبلمان نیز مشخص شده است. در جدول 1 فهرست شغل های رشتة 

صنایع چوب و مبلمان ارائه شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةصنایعچوبومبلمان

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتههایصنایعچوبومبلمان

ردیف
کارگرماهرصنایعچوب

کد7522191
نامگروهکاری/شغل

طراح و نقشه کش کابینت آشپزخانه1
کابینت ساز2
کارور دستگاه لبه چسبان3
مونتاژکار کابینت4
نصاب کابینت5
سازندة جاکتابی کودک و نوجوان6
طراح و نقشه کش مبلمان اتاق خواب7
سازندة کمد لباس و پاتختی8
سازندة کمد لباس و لوازم کودک و نوجوان9
سرویس کار ماشین آالت صنایع چوب10
رنگ کار مبلمان چوبی11
رویه کوب مبلمان12
بسته بند کابینت و مبلمان13
سازندة در کابینت14
نصاب یراق آالت15

ردیف
کمکتکنسینمبلمانصفحهای

کد7115192
نامگروهکاری/شغل

طراح مبلمان اداری1

طراح مبلمان منزل2
ماکت ساز چوبی3
طراح و نقشه کش مبلمان کودک4
سازندة صندلی چوبی5
نقشه کش مبلمان اداری6
سازندة مبلمان اداری7
سازندة میز رایانه8
ماشین کار مبلمان صفحه ای9
طراح و نقشه کش کابینت اداری10
سیلر و کیلرکار11
سازندة مبل تکی12
رویه کوب مبل )دفتر بند و تسمه کش(13
تعمیر و بازسازی مبل14
لفاف کار و اسفنج کار15
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ویژگیهایشغلوشاغل

توسعهحرفهاي

شــغل هایی کــه زیرمجموعــة نیــروی کار ماهر و 
کمک تکنســین های صنایع چوب قرار می گیرند. به طور 
کلی شغل هایی هســتند که خدمات عمومی و حرفه ای 
فرایندهــای کاری در صنعت چــوب و مبلمان را  انجام 
می دهند. شاغالن این سطح کاری )L1( امور آماده سازی 
و مهیا کردن تجهیزات برای انجام فرایندهای تولیدی را 
تدارک می بینند. از جملة این شغل ها می توان به برش کار، 
طراح و نقشه کش، نصاب، مونته کار، اپراور لبه چسبان، در و 
پنجره ساز، سازندة انواع مبلمان اداری، دکورساز، و ... اشاره 
کرد. برای انجام این فعالیت های کاری، شایستگی های فنی 
الزم باید به این افراد آموزش داده شــوند؛ مانند شناخت 
ویژگی های اجزای ماشین آالت، شناخت ویژگی های فنی 
مواد مصرفی و کاربرد آن ها، و مهم تر از همه، توانایی کار با 
بخش هایی از دستگاه ها که شاغالن این سطح شغلی اجازة 

دسترسی و کار با آن ها را دارند.
افراد متصدی این شغل ها باید از برخی شایستگی های 
غیرفنی نیــز برخوردار باشــند. از جمله موارد بســیار 
مهم در این حوزه، مســائل ایمنی و پس از آن مســائل 
زیســت محیطی اند. به طور تقریبی می توان گفت، تمام 
مواد مصرفی و ماشــین آالت در صنایع چوب و مبلمان، 

از سطحی از مخاطره و ظرفیت های ایجاد حوادث شغلی 
برخوردارند. بنابراین برای نیروی انســانی شاغل در این 
صنعت و در این ســطح شغلی، اطالع دقیق از این موارد 

ضروری است.
متناســب با ویژگی ها و محدودیت هــای ایمنی مواد 
مصرفی، برخورداری از شایستگی غیرفنی رعایت نکات 
زیســت محیطی از ضرورت های کار در این حرفه است. 
شاغالن این صنعت باید کاماًل آگاه باشند که صدمه دیدن 
محیط زیست مساوی با ایجاد خسارت های مهمی برای 
محیط کار و زندگی ایشــان است. بنابراین برای شاغالن 
در این وظایف، الزم اســت که بسترهای ممکن در ایجاد 
مشکالت زیست محیطی در حوزة شغلی خود را به خوبی 
بشناسند و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن ها را فرا گیرند.
برخی دیگر از شایستگی های غیرفنی این سطح شغلی 
عبارت اند از: »مسئولیت پذیری« و »مستندسازی«. از آنجا 
که بیشتر زمینه های کاری نیروی کار ماهر صنایع چوب 
و مبلمان، در ارتباط با مواد مصرفی و ابزارهای مورد نیاز 
در این خصوص هستند، دانستن شیوه های استاندارد کار 
با این مواد و ابزار برای این ســطح شــغلی ضرورت دارد. 
مجموعة شایســتگی های غیرفنی باعث می شــوند که 

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةصنایعچوبومبلمان

مهندسی صنايع چوب و مبلمان 
)214010195(

تكنسين ارشد صنايع چوب و 
مبلمان )31190494(

هنرآموز صنايع چوب 
)23202905(

تكنسين صنايع چوب 
)31190493(

کمک تكنسين مبلمان 
)71150192(

کمک تكنسين سازه های 
چوبی )71150292(

کارگران ماهر صنايع چوب 
)75220191(

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

کمک تكنسين 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(
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کارهای قابل انجام، در بســتری ایمن و بهره ور، صورت 
پذیرند.

شغل های زیرمجموعة حرفة کمک تکنسین صنایع چوب 
و مبلمان دارای ویژگی های شــغلی خاصی هستند. این 
سطح شغلی نیز برخی شایستگی های غیرفنی را شامل 
می شــوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: توان تحلیل 
فناوری ها؛ تفکر کار تیمی؛ مستندســازی، زمان سنجی؛ 

مدیریت منابع.
با توجه بــه اینکه عمده شــغل های زیرمجموعة این 
حرفه، در تعامل  کاری مستقیم با ماشین آالت و تجهیزات 
کاری بخش های متفاوت صنعت چوب هســتند و این 
ماشــین آالت نیز باید سفارش های ارجاع شدة مشتریان 
را به انجام برســانند، از جمله مهم ترین شایستگی های 
غیرفنی کمک تکنسین های رشتة صنایع چوب، »مدیریت 
مواد« و »مدیریت زمان« اســت. به طور کلی، محصوالت 

چوبی و تولید ســفارش مشــتریان به شدت مبتنی بر 
زمان و رعایت صرفه جویی در مصرف مواد است. دانستن 
روش های مؤثر صرفه جویی و عمل کردن به آن ها، عالوه 
بر کمک به مدیریت منابع و مواد مصرفی و ایجاد صرفة 
اقتصادی و بهره وری بیشتر، توجه زیست محیطی را نیز در 

دل خود به هنراه دارد.
از دیگر توانایی های الزم برای شاغالن این حرفه، توانایی 
ایشان در استدالل قیاسی و استقرایی و همچنین توانایی 
انجام محاسبات فنی است. بسیاری اوقات شرایطی پیش 
می آید که به تحلیل فرایند کار یا عملکرد ماشــین آالت 
و مواد مصرفی نیاز اســت تا کاربر بتواند شرایط مطلوب 
کاری برای سیســتم را ایجاد کند و پایدار نگه دارد. ابزار 
بسیار مهم در موفقیت شاغالن صنایع چوب در این زمینه، 
برخورداری از توان تحلیل و ریشــه یابی مسائل و نهایتًا 

تصمیم گیری درست است.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةصنایعچوبومبلمانشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

ک 
وژی

داگ
م پ

 عل
ای

ی ه
تگ

یس
شا

می
معل

فة 
حر

1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

 و 
ب

چو
ع 

نای
 ص

تة
رش

ی 
 فن

ای
ی ه

تگ
یس

شا
ن٭

ما
مبل

1. توانایی آموزش اجرای کابینت آشپزخانه )400 ساعت آموزش(
32.توانایی آموزش تولید مبلمان کودک و نوجوان )400 ساعت آموزش(

43. توانایی آموزش اجرای مبلمان اداری )400 ساعت آموزش(
54. توانایی آموزش اجرای مبلمان اتاق خواب )400 ساعت آموزش(

65. توانایی آموزش اجرای مبلمان مسکونی )400 ساعت آموزش(
7ـ6. توانایی آموزش اجرای رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی )400 ساعت آموزش(

7ـ7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(
9ـ8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر صنایع چوب 

)34 ساعت آموزش(
990. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر صنایع چوب 

)34 ساعت آموزش(
1110. کسب شایستگی نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

1212. کسب شایستگی تضمین کیفیت در تولید مصنوعات چوبی )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع چوب و مبلمانتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت های آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند. 

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعچوبومبلمان
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معرفیبستةآموزشیرشتةصنایعچوبومبلمان

منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم رشتة صنایع چوب و مبلمان )1396(. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی صنایع چوب و مبلمان.
2. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی صنایع چوب و مبلمان. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی رشتة صنایع چوب و مبلمان.
3. سند راهنمای برنامة درسی رشتة صنایع چوب و مبلمان )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی رشتة صنایع چوب و مبلمان.
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طیبهکنشلو
اعظمصفاری

مقاله

برخوردار است، ولی امروزه تنها داشتن منابع طبیعی 
کافی نیســت و قدرت و ثروت کشــورها بیشتر بر 
مبنــای نــوآوری و تولید فناوری شــکل می گیرد. 
ازاین رو، ارتقای جایگاه ایران در زمینة توسعة صنایع 

شیمیایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
گرچه رشد صنایع شــیمیایی در کشور نسبت به 
گذشته رو به جلوســت، اما سهم کشور در صادرات 
محصوالت شــیمیایی در جهان حــدود 0/4 درصد 
اســت. یعنی به رغــم ظرفیت های باالیــی که این 
صنعت در کشور دارد، آن گونه که باید از ظرفیت ها 
استفاده نشــده اســت. طبق برنامه های چشم انداز 
سالة وزارت صنعت، معدن و تجارت و افق آینده،    20
سهم ایران در صادرات محصوالت صنایع شیمیایی 

باید به پنج درصد ارتقا یابد.
صنعت پتروشــیمی بخشــی از صنایع شیمیایی 
اســت که محصوالتش را از نفت خام و گاز طبیعی 
تولیــد می کند. صنعت پتروشــیمی از صنایع مادر 
و اشتغال زاســت کــه به عنوان تغذیه کنندة ســایر 
بخش های صنعــت، می تواند به عنوان موتور حرکت 
اقتصاد کشــورهای درحال توسعه نقش اساسی ایفا 
کند. از امتیازات مهم صنعت پتروشــیمی که دارای 
مزیت نسبی اســت، تأمین مواد اولیة آن در داخل 
کشور است. با گســترش صنعت پتروشیمی، ضمن 
اینکــه بســیاری از نیازهای داخلی رفع می شــود، 
ارزش افزودة مادة خام نیز به داخل کشور بازمی گردد 
و باعث رونق هرچه بیشــتر اقتصاد می شــود. سهم 
صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی از 1/1 درصد 
در ســال 1384 به 4/2 درصد در پایان سال 1391 
رسیده و بر این اساس، سهم صنایع پتروشیمی ایران 
در بازار جهانی 181 درصد رشــد داشته است. قرار 
اســت طبق پیش بینی افق ســال 1404، این سهم 
بیشتر شــود و این امر نیازمند تربیت نیروی انسانی 

در سطوح کارگر ماهر و تکنسین است. 
در عملیات راهبردی و تولید در واحدهای صنعتی، 
عماًل حجم عمدة کار توســط کارگران و تکنسین ها 

مقدمه
»صنایع شــیمیایی« حوزه ای است که در آن مواد 
خام بــه محصوالت بــا ارزش افــزودة باالتر تبدیل 
می شوند. در صنایع شیمیایی، شاهد تهیه و ساخت 
هزاران فراوردة مورد مصرف جوامع انسانی هستیم. 
با کمی دقــت می توانیم دریابیم که دوام و بقای هر 
جامعة پیشرفتة امروزی به شدت به صنایع شیمیایی 
آن جامعه وابسته است. برای مثال، با انجام عملیات 
شیمیایی روی نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ، 
می توانیم صدها فراوردة بسیار مهم و ارزشمند، مانند 
انــواع بنزین ها، نفت و گازوئیــل، انواع روغن ها، گاز 
شهری، زغال کک و صدها محصول پتروشیمی دیگر 

به دست آوریم.
اســتخراج آهن از کانی هــای آن، به دنبال اجرای 
یک سلســله واکنش های شــیمیایی در کورة بلند 
صورت می گیرد. از آهــن و آلیاژهای آن در صنایع 
ماشین سازی، ســاخت کشتی و ســاخت هواپیما، 
نساجی و... استفاده می شود. آمونیاک و نیتریک اسید 
از محصوالت جنبی صنعت زغال سنگ و گاز طبیعی 
به دست می آیند. این دو در تهیة کودهای شیمیایی 
برای مصرف های دیگر اهمیت زیادی دارند. از نمک 
طعام برای تهیه هیدروکلریک اسید، سدیم کربنات، 
ســود، گاز کلر، سدیم و... استفاده می شود. این ها به 
نوبة خود در تهیة صابون، کاغذ و پارچه های پنبه ای 

و پشمی، پالستیک، فیبر و... کاربرد دارند.
تولید انرژی نیز به نوبة خود بیشتر منشأ شیمیایی 
و صنایــع شــیمیایی دارد؛ مانند انــرژی حاصل از 
ســوخت های معمولی، انرژی حاصل از واکنش های 
هســته ای. به این ترتیب می توان گفت، شــکوفایی 
اقتصاد ملی هر کشــوری تا حدود زیادی در پرتوی 

شیمی و صنایع شیمیایی امکان پذیر است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
کشور جمهوری اســالمی ایران از ثروت خدادادی 
مخزن های گستردة نفت، گاز و مواد معدنی گوناگون 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع شیمیایی
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انجــام می گیرد. طبق مطالعة آمــاری وضعیت بازار 
کار در ســال 1375 )مرکــز آمار ایــران(، در حوزة 
کاری واحــد حرفة 815 )متصدیان ماشــین آالت و 
تأسیسات عمل آوری و تصفیة نفت و مواد شیمیایی(، 
25/2 درصد از شــاغالن دارای تحصیالت متوسطه، 
درصــد دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی،   55/9
درصد دارای مــدرک کاردانی و 3 درصد دارای   1/9
مدرک کارشناســی و کارشناسی ارشــد هســتند. 
درصد شاغالن دارای رشتة تحصیلی  همچنین، 58/2 
درصد دارای مدرک رشــتة  آمــوزش عمومی و 4/8 
مهندسی و حرفه های مهندســی هستند. این آمار 

نشان دهندة تناسب نداشــتن شغل با نوع تخصص 
شاغالن است و ضرورت آموزش نیروی کار در سطح 
کارگر و کمک تکنســین و تکنسین را در این واحد 

حرفه بیش از پیش نشان می دهد. 
در مجموع می تــوان به طور یقین اظهار داشــت 
که توسعه رشــته و تربیت نیروی کار ماهر به وجود 
هنرآموزانــی توانمند در نظام آموزش های رســمی 
کشــور وابسته اســت؛ هنرآموزانی شایسته، مسلط 
 L1 و L2 به مهارت های موردنیاز رشــته در سطوح
و آشــنا به فنــون تدریس که بتواننــد هنرجویانی 

متخصص و متناسب با نیاز جامعه پرورش دهند.

وزارت آموزش وپرورش تربیت نیروی انسانی ماهر در این رشته را از دهة 1340، زیر عنوان »شیمی صنعتی«  آغاز 
کرد. در سال 1371 به همراه تغییر نظام آموزشی )سالی واحدی( و با توجه به تجزیه وتحلیل شغل ها، این رشته به 
رشتة »صنایع شیمیایی« تغییر نام یافت. در سال 1390، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش، 
سیاست های کلی اشتغال و دیگر اسناد باالدستی، مانند سند چشم انداز 20سالة کشور، سیاست های نظام آموزش های 
فنی وحرفه ای و تغییر رویکرد برنامه های درســی رشــته ها، بر اساس الگوی هدف گذاری برنامة درسی ملی، تغییر 
فناوری )تغییر در دانش، مهارت و شایستگی نیروی کار(، پیچیدگی های روزافزون محیط کار، جهانی شدن اقتصاد 
)رقابت در کیفیت(، تغییرات جمعیتی )نرخ بی کاری و اشتغال( و خوداشتغالی و کارآفرینی )شایستگی های غیرفنی 
دنیای کار( سبب شدند، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب آموزش های فنی وحرفه ای به طراحی و تدوین برنامه ریزی 

درسی رشتة صنایع شیمیایی در دو حوزة دنیای کار و دنیای آموزش دست بزنند.

تغییراتنظامجدید
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از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها، »نیازسنجی شغلی« است. در این راستا، ابتدا اسناد 
برنامة درســی دورة کاردانی پنج سالة رشتة صنایع شــیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند و فهرست شغل ها و 
حرفه های برنامة درســی موجود تهیه شد. سپس اســناد ملی )سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 
1375 تا 1385 مرکز آمار ایران، و ســازمان آموزش فنی وحرفه ای( و بین المللی )ایسکو 2008( و اسناد ملی 
ســایر کشورها )اســترالیا، کانادا و ...( مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین اطالعات شغلی رشته از خبرگان و 
ذی نفعان دنیای کار، )مانند صنعت نفت، مرکز مهندسی الستیک، شرکت های آبکاری و رنگ، شرکت پاکشو 

و ...( جمع آوری و بر اساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دسته بندی شدند.

شغلهایرشتةصنایعشیمیایی

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةصنایعشیمیایی

ردیف

کارگرعموميصنایعشیمیایي
کدحرفه:81310191
L1:ردیفسطحصالحیت

اپراتوركارخانههاوماشینآالتمحصوالتشیمیایي
کدحرفه:81310192
L2:سطحصالحیت

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
اپراتور نقشه خوانی و نقشه کشی در صنایع شیمیایي1متصدي به كارگیري و نگهداري مواد و وسایل آزمایشگاهي1
اپراتور اندازه گیری، ثبت و كنترل دما2متصدي فراورده های شیمیایی2
اپراتور اندازه گیری، ثبت و كنترل فشار3متصدي محلول سازي3
اپراتور اندازه گیری، ثبت و كنترل شدت جریان4متصدي تعیین مشخصات مواد شیمیایي4
اپراتور اندازه گیری، ثبت و كنترل ارتفاع سطح مواد5متصدي خدمات ایمني در آزمایشگاه5
اپراتور تهیة محلول هاي استاندارد6متصدي به کارگیری محاسبات در صنایع شیمیایي6
اپراتور پیشگیري خوردگی در صنایع شیمیایی7متصدي دستگاه های حرارتی7
اپراتور آزمایش هاي کنترل کیفیت آب8متصدي دستگاه های دوار8
اپراتور كاربرد مواد افزودنی در صنایع شیمیایی9متصدي كار با راكتور و مخازن9
اپراتور آزمایش هاي کنترل کیفیت مواد غذایی10متصدي دستگاه های جداکننده10
اپراتور نمونه گیري مواد شیمیایی11متصدي آچاركشي تجهیزات11
اپراتور عملیات در صنایع معدنی12متصدي رسوب زدایی تجهیزات12
اپراتور عملیات در صنایع پوششی13متصدي پایش عملكرد صافی ها13
اپراتور عملیات در صنایع کشاورزي، بهداشتی و دارویی14متصدي روان کاری تجهیزات14
اپراتور عملیات پتروشیمي15متصدي خنك كاري تجهیزات15

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةصنایعشیمیایی

تكنسين ارشد 
فرايندهای شيميايی 
معدنی 31330394

تكنسين ارشد فرايندهای 
غذايی ـ دارويی و 

بهداشتی 31160294

تكنسين ارشد فرايند 
شيميايی نفت، گاز و 

پتروشيمی 31340194

تكنسين )کنترلر( 
کارخانجات فرايندهای 
شيميايی 31330393

تكنسين مهندسی شيمی )فرايندهای 
صنايع غذايی ـ دارويی، بهداشتی و 

کاغذ( 31160293

تكنسين پااليشگاه های نفت و گاز 
طبيعی )و صنايع باالدستی نفت و 

پتروشيمی( 31340193

اپراتور کارخانجات و 
ماشين آالت محصوالت 

شيميايی )معدنی( 
81310492

اپراتور ماشين آالت 
محصوالت کاغذی )غذايی، 

دارويی و بهداشتی( 
81430392

اپراتور ماشين آالت 
محصوالت پالستيكی 

)کائوچويی و الستيكی( 
81410292

اپراتور کارخانجات و 
ماشين آالت محصوالت 
شيميايی )نفت و گاز( 

81310192

کارگر عمومی صنايع شيميايی 
81310191

مهندس حرفه ای شيمی
هنرآموز  21450195

صنايع
 شيميايي

 

23
20

30
05

در نمودار 1، توسعة حرفه ای )پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
و رسیدن به سطوح باالی مهارت( رشتة تحصیلی ـ حرفه ای صنایع شیمیایی نشان داده شده است.

توسعةحرفهای
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به طور کلی گســترة کار صنایع شــیمیایی بسیار 
وســیع است و حوزه های مختلفی را شامل می شود. 
کســانی که در این حوزه شــغلی فعالیت می کنند، 
یافته های شیمی دانان را به صورت عملی و کاربردی 
درمی آورنــد و آن ها را در صنایــع گوناگون به کار 

می گیرند.
مهــارت و توانمندی های موردنیــاز حرفة کارگر 
عمومــی صنایع شــیمیایی و اپراتــور کارخانه ها و 
ماشین آالت محصوالت شیمیایی، شامل توانایی فهم 
دستورات شفاهی، توجه و دقت در کار، کار با دست، 
کار در ارتفاع، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی، قوای 
جســمانی، و توانایی دیداری، شــنیداری و گفتاری 
است. شاغالن این حوزه باید شایستگی های غیرفنی، 
مانند گرایش بــه کار گروهی، مســئولیت پذیری، 
مدیریــت منابع )اســتفاده از مــواد و تجهیزات با 

روش هــای صحیــح و مدیریت زمان(، محاســبه و 
کاربســت ریاضی و مستندسازی گزارش ها را داشته 
باشند. داشتن رضایت شــغلی، تمایل به پیشرفت، 
داشــتن وجدان کاری، سازگاری )تحت کنترل قرار 
دادن احساســات(، داشــتن روابط اجتماعی مؤثر و 
حساسیت نسبت به دیگران، از ویژگی های موردنیاز 

شاغالن این حوزة شغلی است. 
واقع گــرا،  حــوزة  ایــن  شــاغالن  شــخصیت 
جســت وجوگرانه و قراردادی است. از دیگر الزامات 
شاغالن دانســتن زبان انگلیسی مقدماتی در سطح 
کارگر عمومی، و متوسط در سطح اپراتوری، رعایت 
قوانیــن و دســتور کارها و گذرانــدن دورة آموزش 
تئوری و عملی )شــامل دوره های تخصصی، ایمنی 
و خطرات کار در کارخانه های صنایع شــیمیایی و 

روش های حفاظت شخصی( است.

ویژگیهایشغلوشاغل

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةصنایعشیمیاییشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
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ی

ها
ی
تگ

س
شای
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وژی
داگ

پ
ی
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مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ع
نای

ص
تة

رش
ی

فن
ی
ها

ی
تگ

س
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٭ ی
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یم
ش

1. توانایي آموزش و اجراي عملیات آزمایشگاهي در صنایع شیمیایي )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش و اجرای عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایي )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش و اجراي كنترل فرایندهاي شیمیایي )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و اجراي سرویس و نگهداري تجهیزات در صنایع شیمیایي )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش و اجرای كنترل كیفیت در صنایع شیمیایي )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش و اجرای عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایي )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني صنایع شیمیایي )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگي هاي غیرفني در تربیت كارگر عمومی صنایع شیمیایي )34 ساعت 

آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگي هاي غیرفني در تربیت اپراتور صنایع شیمیایي

 )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي نقشه کشی فني به کمک رایانه )34 ساعت(

11. كسب شایستگي تضمین کیفیت در محیط كار )34 ساعت آموزش(

 2800 ــ~
ساعت

شایستگیهایفنی
18000 صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع شیمیایيتکنسین٭

ساعت
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعشیمیایی
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معرفیبستةآموزشیرشتةصنایعشیمیایی

منابع
1. سند استاندارد شایستگي حرفة صنایع شیمیایي )1392(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي، دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.
2. سند استاندارد ارزشیابي حرفة صنایع شیمیایي )1392(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي، دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.
3. سند راهنماي برنامة درسي رشتة صنایع شیمیایي )1394(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي، دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.
4. اسناد پشتیبان )پژوهشي( طراحي و تدوین رشتة تحصیلي ـ حرفه ای صنایع شیمیایي )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.

جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةصنایعشیمیایی
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٭٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭٭عملیات آزمایشگاهي در صنایع شیمیایي2

٭٭٭٭٭٭عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایي3

٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭٭٭سرویس و نگهداري تجهیزات در صنایع شیمیایي5

٭٭٭٭٭٭كنترل فرایندهاي شیمیایي6

٭٭٭٭٭٭عملیات كنترل كیفیت در صنایع شیمیایي7

٭٭٭٭٭٭عملیات در سایت كارخانه هاي صنایع شیمیایي8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭مدیریت تولید13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های 20
درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
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حمیدتقیپورارمکی
بهرامزارعی

مقاله

کشور، مادة 150 مرتبط با توسعة صنایع پتروشیمی، 
مادة 160 مرتبط با توســعة تولیدات خودرو، و مادة 
133 مرتبط با توســعة نیروگاه های کشور است. از 
آنجا که صنایع فلزی یکی از رشته های تأثیرگذار بر 
توسعة زیرساخت های صنایع مذکور به شمار می رود، 
لــذا تربیت نیروی ماهر و متخصص در این رشــته 

اهمیت باالیی دارد.
محتوای برنامة درسی پیشین رشتة صنایع فلزی و 
جوش کاری بر مبنای رویکرد نیمه مهارتی تدوین شده 
بود و پاســخ گوی نیاز بازار کار نبود. فارغ التحصیالن 
این رشته مهارت های الزم برای احراز شغل ها را در 
دنیای کار نداشــتند و بــرای فعالیت در این بخش 
باید دوره های آموزشی تکمیلی و به روزی را سپری 
می کردند که این کار مســتلزم صرف زمان و هزینة 
آموزش هــای مجدد بــود. با توجه به تدوین ســند 
برنامة درســی جدید رشــتة صنایع فلزی بر مبنای 
نیاز دنیای کار و تربیت نیروهای متخصص موردنیاز، 
محتوای آموزشــی به گونه ای تنظیم شده است که 
فارغ التحصیالن این رشــته بتواننــد وارد بازار کار 
شوند و با ایجاد کسب وکار، ضمن کسب درامد برای 
خویش، توان کارآفرینی و تولید شــغل برای کشور 

عزیزمان را نیز داشته باشند.
در تدوین سند برنامة درسی رشتة صنایع فلزی و 
جوش کاری، از مفاد و محتوای اسناد باالدستی، مانند 
سند چشم انداز 20ســالة کشور، سیاست های نظام 
آموزش های فنی وحرفه ای کشور، سند برنامة درسی 
ملی، ارزشــیابی های انجام شده در دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب فنی وحرفه ای و کاردانش و... استفاده 
شده است. امید اســت محتوای سند برنامة درسی 
بتوانــد برای برنامه ریــزان آمــوزش فنی وحرفه ای 
کشور، مدیران آموزشی، مشاوران تحصیلی، مدیران 
مدرســه ها، هنرآموزان و دانش آمــوزان مفید واقع 
شــود و گامی در جهــت اصالح ســاختار آموزش 
فنی وحرفه ای کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد 

کشور برداشته شود.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزرشتةصنایعفلزی(

اهمیت و ضرورت توسعة آموزش های فنی وحرفه ای، 
به عنــوان یکی از شــاخه های توســعه و ابزارهای 
تحقــق برنامه های توســعة اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی در کشــور، بر کسی پوشیده نیست. تأمین 
نیروی متخصــص و ماهر برای اجــرای هر برنامه، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت که بدون توجه به آن 
سرمایه گذاری های مادی و انســانی به هدر خواهد 
رفت. از عواملی که سال هاســت مانع تحقق واقعی 
هدف هــای برنامه های اقتصادی و اجتماعی شــده، 
فقدان یا کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با 
نیازهای اجرایی برنامه ها، به خصوص در بخش میانی 
آن بوده است که البته وزارت آموزش وپرورش تربیت 

و تأمین آن را به طور گسترده به عهده دارد.
»سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران« جایگاه 
شایستة کشور در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... را در افق 1404 به روشــنی ترســیم 
کرده است. در بین رشــته ها، صنایع فلزی به دلیل 
سرعت بخشــیدن به رشد و توسعة سایر بخش های 
صنعتی مرتبط، همانند صنایع پتروشــیمی و نفت 
و گاز، صنایع خودرو، و ســاختمان، از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. در فصل 5 برنامة پنجم توسعة 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع فلزی
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تحوالت نظام آموزشــی کشــور در دهة اخیر، نتیجة 
انجام پژوهش هــا و چرخش هایی اســت که ضرورت 
ایجاد تحوالت در نظام آموزشــی را تبییــن کرده اند. 
چرخش هایی ماننــد توجه به ارزش کار و تالش، توجه 
به اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، استفاده از 
تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای، توجه به کل نگــری در آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای و... ]اســماعیلی، 1395[، امکان توسعة 
همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. با توجه 
به رشد و توسعة فناوری، نگرش ها و رویکردهای شغلی 

دستخوش تغییرات اساسی شده اند. به عبارت دیگر، نیاز 
صنعت نسبت به گذشته تغییر کرده و صنعت به دنبال 
نیروی کار شایســته اســت. در حقیقت مالک انتخاب 
شایستگی افراد است. از آنجا که رشتة صنایع فلزی یکی 
از رشته های تأثیرگذار در صنایع در مقیاس جهانی است، 
آموزش آن نیازمند این تغییر رویکرد بوده و این تحول 
در راســتای هم گامی با رشــد و توسعة صنعت جهانی 
صورت گرفته است که به تربیت نیروی شایسته و دارای 

صالحیت نیل پیدا خواهد کرد.

یکی از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن، اطالعات 
شــغلی و حرفه، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو1 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا 
و....( اســتخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشــته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و 
سازمان ها( جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دسته بندی می شوند. این دسته بندی در 

رشتة صنایع فلزی2 به شرح جدول 1 است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةصنایعفلزی

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةصنایعفلزی

کمکتکنسینصنایعفلزیکدحرفه:72120192ردیفکارگرماهرصنایعفلزیکدحرفه:72130191ردیف
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

جوش کار سازه های فوالدي با فرایند 1SMAWورق کار1
جوش کار خطوط لوله2خم کار و برش کار2
جوش کار لوله3لحیم کار با مشعل3
بازرس جوش4جوش کار نقطة  جوش4
بازرس 5PTکانال ساز5
نصب کار اسکلت فلزی6برش کار مکانیکی6
لحیم کار سخت7نوردکار7
جوش کار گل میخ8خم کار پروفیل8
جوش کار ترمیت9جوش کار تعمیری9
جوش کار پالستیک10جوش کار اسکلت10
جوش کار ترمیمی11اپراتور گیوتین11
جوش كار 12CO2نوردکار فلزات12
جوش كار آرگون13جوش کار اکسی استیلن13
جوش کار شیاری 14زرد جوش کار14
جوش کاری خطوط لولة 15TIGبرش کار فلز با شعله15
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منظور از توســعة حرفه ای »پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
برای رســیدن به سطوح باالی مهارت« است. ]اسماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة صنایع فلزی به 
هنرجویانی که در این رشــته تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه 
است، چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند، و تا چه سطحی می توانند پیشرفت 

کنند. در نمودار 1 نمای کلی توسعة حرفه ای رشتة صنایع فلزی نشان داده شده است.

شــغل هایی که زیرگروه »حرفــةکارگرماهر
صنایعفلزی« قرار می گیرند، عمدتًا شــغل هایی 
هستند که کارگران آن ها کارهای مرتبط با ورق کاری 
و جوش کاری را ارائه می دهند. برخی از کارهایی که 
در صنایع فلزی در این ســطح )L1( ارائه می شوند، 
عبارت انــد از: برش کاری با قیچــی؛ خم کاری ورق، 

لحیم کاری؛ نقطة جوش؛ اتصال پیچک.
شــغل های  موردنیاز  غیرفنــی  شایســتگی های 
این ســطح از حرفه شــامل جمع آوری و گردآوری 
اطالعات، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان و مدیریت 
مواد هستند که نقش مهمی در تولید محصول دارند. 
شایســتگی غیرفنی »مدیریت زمان« در بسیاری از 
شغل های این سطح نقش کلیدی ایفا می کند. مثاًل 
در تولید یک محصول، در صورت نبود این شایستگی 
در تحویل محصول تأخیرهای طوالنی ایجاد می شود. 

همچنین شایســتگی  غیرفنی »مدیریت مواد« در 
شــغل های مرتبط با رشــتة صنایع فلزی از اهمیت 
بســزایی برخوردار است. برای مثال، برای تولید یک 
مصنوع فلزی ضروری اســت که میزان دورریز مواد 
مصرفی را به حداقل برســانیم تا هزینة تمام شــده 

محصول کاهش یابد.
در شــغل های ایــن حرفــه پیــروی از کدهــا و 
اســتانداردهای ملی و بین المللی ضروری اســت. و 
پیروی نکردن از آن هــا می تواند پیامدهای مالی در 
پی داشته باشد. برای مثال، پیروی از الزامات مربوط 
به استاندارد انجمن جوش کاری آمریکا و یا استاندارد 
ایزو در اجــرای فرایند جوش کاری و ســاخت یک 

محصول ضروری است.
از منظر توانایی، شاغالن این حرفه مانند برش کار 
فلــز با قیچی، خــم کار ورق، کانال ســاز و... باید از 

توسعةحرفهایرشتةصنایعفلزی

ویژگیهایشغلوشاغل

مهندس ساخت و توليد 
21440195 

تكنسين ارشد ضنايع فلزي
31150494

هنرآموزي رشتة 
صنايع فلزي

23203205

تكنسين هاي صنايع فلزي
31150493

سطح 
پنج

سطح 
چهار

سطح 
سه

سطح 
دو

سطح 
يک

جوشكاران و برشكاران
72120192

ورقكاران فلزي
72130192

کارگر ماهر صنايع فلزي
72130191

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةصنایعفلزي

166  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



توانایی های شــناختی )درک شفاهی و نوشتاری، و 
بیان شفاهی و نوشتاری(، توانایی جسمانی )گفتاری، 
دیداری و شنیداری( و توانایی فیزیکی )انعطاف پذیری 
و برقــراری ارتباط بــا دیگران( برخوردار باشــند. 
آموزش های فنی وحرفه ای مرتبط با شغل موردنظر 
را گذرانده و دارای گواهی نامة دورة کارآموزی مرتبط 
باشند. تجربة کار در کارگاه ها و شرکت های ساخت 
و تولید محصوالت فلزی نیز از الزامات شاغالن است.
شغل های زیرمجموعة »حرفةکمکتکنسینهای
صنایعفلزی« به انــواع جوش کاری ها می پردازند. 
اهم شایستگی های غیرفنی موردنیاز شغل های این 
حوزه عبارت اند از: مدیریت مواد و تجهیزات؛ انتخاب 
فناوری های مناســب؛ کار تیمی؛ تفکر سیســتمی؛ 
مستندســازی؛ مدیریت زمان. از آنجا که بســیاری 
از شــغل های زیرمجموعة این حرفه، مانند نصب کار 
اسکلت فلزی، تعمیرکار لوله، بازرس چشمی، بازرس 

مایــع نافذ و... با مواد گران بها ســروکار دارند، لذا با 
توجه به هزینة مواد اولیه، لزوم مدیریت مواد و زمان 

ضروری می شود.
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشت 
در اغلــب فعالیت های این حوزه اهمیت زیادی دارد 
و آگاهــی کامل در مورد طــرز به کارگیری آن ها، از 

الزامات اجرایی فعالیت های این حرفه است.
در این حرفه، شــاغالن عــالوه بــر توانایی های 
کمک تکنســین های صنایــع فلــزی، بایســتی از 
توانایی های ادراکی )استدالل قیاسی و استقرایی، و 
به کارگیری قوانین، حل مســئله و انجام محاسبات( 
برخوردار باشــند. یکــی از گرایش هایی که باید در 
شاغالن این حرفه نمود داشته باشد، گرایش به انجام 
کارها به صورت تیمی اســت. شاغالن ضمن اجرای 
مسئولیت مشخص شده در تیم اجرایی، باید بتوانند 

در موقعیت های حساس تصمیم مناسب بگیرند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةصنایعفلزیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ی
لز

عف
نای

ص
تة

رش
ی

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایي آموزش ساخت مصنوعات فلزی سبک )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش ساخت مصنوعات فلزی سنگین )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش جوش کاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و ارزیابی جوش کاری لوله و بازرسی کیفی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش جوش کاری و پوشش دهی گاز و محافظ )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش سازمان دهی اتصال ویژة مواد فلزی و غیرفلزی )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني صنایع فلزی )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت كارگر ماهر صنایع فلزی )34 ساعت 

آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین فلزی

 )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي نقشه کشی با رایانه )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي تضمین کیفیت در ساخت مصنوعات فلزی )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع فلزیتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ســاعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در ســنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعفلزی
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معرفیبستةآموزشیرشتةصنایعفلزی

پینوشتها
1. International Standard Classification of Occupation (ISCO)

2. سند راهنماي برنامة درسي رشتة صنایع فلزی، نگارش دوم، 1392. 

منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم رشتة صنایع فلزی )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای برنامه ریزی درسی صنایع فلزی.
2. بخش صنایع فلزی در برنامة ششم توسعه )1394(. معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات زیربنایی. شمارة 

گزارش: 14312
3. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی صنایع فلزی. )1391( دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی صنایع فلزی.
4. سند راهنمای برنامة درسی صنایع فلزی. )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 

درسی صنایع فلزی.
5. زالی، نادر و منصوری بیرجندی،  سارا )1393(. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة صنایع فلزی پایدار در افق 1404 شمسی: 

کالن شهر تهران.
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محمدجوادنعمتیشمسآباد
رضاهنریار

مقاله

تا ویتنام و بنگالدش، نشان داد این کشورها ضرورت 
وجود صنعت نســاجی مقتدر را درک کرده اند. زیرا 
صنعت نســاجی توانایی ایجاد صدها هزار شــغل را 

دارد.
درکــی صحیح که خروجــی آن تصمیم صحیح و 
اجرای درست تصمیم و در نتیجة آن رشدی عظیم 
بوده که کشــور ویتنام را از صفــر بودن در صنعت 
نساجی و دیگر صنایع، به قدرتی اثرگذار تبدیل کرده 
است. به طوری که برندهای اصلی ویتنام، به خصوص 
در صنعــت نســاجی و کفــش، جــزو مرغوب ها و 

گران قیمت های دنیا محسوب می شوند.
الزم بــه ذکر اســت که سیاســت های کلی نظام 
جمهوری اســالمی ایران در بخش نساجی، افزایش 
سهم نساجی و صنایع وابسته به آن در تولید ناخالص 
ملی، گسترش همکاری های بین المللی علمی، فنی و 
اقتصادی در زمینة گسترش و ایجاد واحدهای مواد 
و فراوری، اولویت دادن به مناطق دارای ظرفیت های 
نساجی، و ایجاد زمینه های مناسب رشد برای صنایع 
نساجی است. براي توسعه این صنعت تربیت نیروي 
انساني ماهر در سطوح كارگر ماهر و تكنسین امري 

ضروري است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزرشتةصنایعنساجی(

نســاجی و صنایع وابســته بــه آن، چرخ محرک 
بسیاری از اقتصادهای جهان است زیرا نه تنها تولید 
الیاف گیاهي، حیواني، معدني، بازیافتي و مصنوعي 
ســودآور و اشتغال زاســت بلكه به عنوان یک امکان 
بالقوه و خدادادی، نقش اساســی در توسعة صنعت 
نساجی کشــور ایفا می کنند و راه گشای بسیاری از 

معضالت در حوزه خودکفایی کشور هستند.
از طرفي امکان افزایش اشــتغال زایی در واحدهای 
نســاجی و واحدهای وابسته به آن بسیار باالست. به 
این سبب سرمایه گذاری مناسبی در این بخش آغاز 
شــده و آیندة روشنی فراروی نیروی انسانی جوان و 

جویای کار کشور خواهد گذاشت.
بخش نســاجی می توانــد باثبات ترین بخش های 
اقتصاد و جزو صنایع مادر محســوب شود. دلیل آن 
نیاز همیشگی انســان به پوشش، کف پوش، پرده و 
... اســت. از طرف دیگر، تا نیــاز و تقاضا وجود دارد، 
چرخ صنعت نیز خواهد چرخید. تنها نکته ای که بین 
صنعت نساجی قدرتمند و باثبات تا نساجی بی رونق 
فاصله می اندازد، تصمیم های نامناسب است. مطالعة 
فراگیر و اساسی ما روی کشورهایی چون هند و چین 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع نساجی

تحوالت نظام آموزشــی کشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش ها و چرخش هایی است که ضرورت ایجاد 
تحول در نظام آموزشی را تبیین کرده اند. توجه به ارزش کار و تالش، توجه به اسناد باالدستی و سیاست های 
کلی کشــور، اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه به 
کل نگری در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای،  دوری از حافظه محوری، و اهمیت دادن مناسب به محیط زیست، 
امکان تحقق توسعة همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. از آنجا که رشتة صنایع قدمت زیادی 
دارد و این رشــته سال هاست که در حوزة فنی وحرفه ای اجرا می شــود و نتایج مناسبی را برای برنامه ریزی 
و ایجاد رشــته های نسبتًا خوبی نیز داشته اســت، امیدواریم تغییرات نظام آموزشی شرایط و زمینة جدیدی 
متناســب با نیاز بازار کار صنایع نساجی و مشــارکت ذی نفعان این صنعت با آموزش منظم، به روز و اصولی 

فراهم آید.

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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از مهم ترین پژوهش های انجام شــده در طراحی رشــته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن، اطالعات 
شغل و حرفه، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو سال 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا، 
پاکســتان، هند و ...( استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار 
)شــرکت ها و سازمان ها( جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دسته بندی می شوند. این 

دسته بندی در رشتة صنایع نساجی به شرح جدول 1 است.

شغلهایرشتةصنایعنساجی

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةصنایعنساجی

شغلهایمرتبطباکارگرماهرنساجی
82610191

نامگروهکاری/شغلردیف
کارور ماشین رنگرزی روباز1
کارور ماشین رنگرزی روبسته2
کارور ماشین رنگرزی بیم و جت3
کارور ماشین های حالجی4
کارور ماشین فتیله و کاردینگ5
کارور ماشین شانه6
کارور ماشین نیم تاب )فالیر(7
کارور ماشین تمام تاب )رنیگ(8
کارور ماشین ریسندگی اپن اند )چرخانه ای(9
قفسه بند چله10
چله بند و چله گذار11
کارور ماشین آهار مداوم12
کارور ماشین ماسوره پیچی13
کارور ماشین بوبین پیچی14
کارور ماشین دو یا چند الکنی نخ15

شغلهایمرتبطباكمكتكنسیننساجی
74310192

نامگروهکاری/شغلردیف
کنترل کیفیت رنگرزی1
رنگ ساز و نسخه ساز2
چاپگر روتاری اسکرین3
غلتک ساز چاپ غلتکی4
راه انداز چاپ دیجیتال5
راه انداز ماشین آالت تکمیل فیزیکی6
راه انداز ماشین آالت تکمیل شیمیایی7
کارور ماشین های بافندگی بدون ماکو8
کارور ماشین های بافندگی بدون ماکو9
کارور ماشین های بافندگی ژاکارد10
کارور ماشین های کتن و راشل11
کارور ماشین های حلقوی پودی12
طبقه بندی کنندة الیاف13
آزمایشگر شناسایی الیاف14
آزمایشگر فیزیک نساجی15
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شــغل هایی که زیرگروه »حرفة کارگر ماهر صنایع 
نســاجی« قرار می گیرند، عمدتًا شغل هایی هستند 
که متصدیان آن ها، کارهای عمومی مربوط به تولید 
نخ، بافــت پارچه، رنگرزی، و چاپ و تکمیل پارچه را 
انجام می دهند. از جمله کارهایی که در سطح 1 ارائه 
می شوند، اپراتوری ماشین های تولید الیاف مصنوعی و 

ریسندگی نخ است.
شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شــغل های این 
ســطح از حرفه، شــامل کار تیمی، اخالق حرفه ای، 
برقراری ارتباط مؤثر، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، 
اجتماعی بودن و مهارت گوش کردن است که نقش 

مهمی در تصدی این شاغالن دارند.
در شغل های این حرفه رعایت موارد ایمنی، بهداشتی 
و زیســت محیطی با توجه به قوانین و استانداردهای 

ابالغی از سازمان های متولی ضروری است.
شغل های زیرمجموعة »حرفةکمکتکنسینهای
صنایعنســاجی« به کارهای مربــوط به کنترل، 
تنظیمــات و محاســبات می پردازند. پیــاده کردن 
دســتورات مهندســان در اجرای انواع بافت پارچه، 
نمونه گیري، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه مربوطه 
و همچنین اپراتوری دســتگاه های حساس و وسایل 

آزمایشگاهی در این گروه قرار می گیرند. 
اهم شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های 

این حوزه شــامل مدیریت مواد و تجهیزات، انتخاب 
فناوري هاي مناســب، كار تیمي، تفكر سیســتمي، 

مستندسازي و مدیریت زمان است.
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشــت 
در اغلب فعالیت های این حــوزه اهمیت زیادی دارد 
و آگاهــی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایی 

فعالیت های این حرفه محسوب می شود.
در این حرفه، شــاغالن عالوه بر توانایی های کارگر 
ماهر صنایع نساجی، باید از توانایی های ادراکی مانند 
استدالل قیاسی و استقرایی، و به کارگیری قوانین در 
حل مسئله و انجام محاسبات برخوردار باشند. تولید 
محصــوالت با کیفیت از طریق به کار بردن مواد اولیة 
مرغوب ویژگی مهمی اســت باید در این حرفه وجود 
داشته باشد. یکی از گرایش هایی که در شاغلین این 
حرفه باید نمود داشته باشــد، انجام کارها به صورت 
تیمی است. شاغالن، ضمن اجرای مسئولیت مشخص 
شــده در تیم اجرایی، باید بتواننــد در موقعیت های 
حساس تصمیم مناســب بگیرند. از طرف دیگر باید 
خود را به تولید محصولــی با کیفیت متعهد بدانند. 
برای تدریس این حرفه به هنرآموزانی نیاز اســت که 
صالحیت های حرفه ای مورد نیاز را داشته باشد. این 

صالحیت ها در جدول 2 ارائه شده اند.

توســعة حرفه ای به عنوان یکی از شــاخص های مهم در نظام جدید مطرح است. نمودار 1 نحوة این توسعه 
را نشــان می دهد. در حقیقت با گذر زمان به تجربیات و دانش فنی شــاغل افزوده خواهد شد و از این طریق 

مدارج او نیز افزایش می یابد.
برای کسب صالحیت هنرآموزی و تدریس در رشتة صنایع نساجی کسب شایستگی های خاصی الزم است. 

در جدول 2 عنوان و ساعت های الزم برای کسب چنین شایستگی هایی درج شده است.

ویژگیهایشغلوشاغل

توسعةحرفهای
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مهندس حرفه ای شيمی نساجی 
21490195

مهندس حرفه ای تكنولوژی 
نساجی 21460195

تكنسين ارشد تكنولوژی نساجی 
31160194

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةصنایعنساجی

تكنسين ارشد شيمی نساجی 
31190194

هنرآموز رشته 
صنايع نساجی 
23202805

تكنسين صنايع نساجی
31190293 

کمک تكنسين صنايع نساجی
74310192 

کارگر ماهر صنايع نساجی
82610191 

L5

L4

L3

L2

L1

جدول 2. صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشتة صنایع نساجی شاخة فنی وحرفه ای در نظام جدید آموزشی
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها
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ک 
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داگ
1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ

2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری
3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه

4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس

6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان
8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ه ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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1. توانایی آموزش اجرای تعیین ویژگی های الیاف نساجی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای ریسندگی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای عملیات مقدمات بافندگی و طراحی پارچه )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای رنگرزی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش اجرای چاپ و تکمیل نساجی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش اجرای بافندگی )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی صنایع نساجی )250 ساعت آموزش(
 8. توانایــی آمــوزش تلفیقی شایســتگی های غیرفنــی در تربیت کارگر ماهر صنایع نســاجی

 )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایســتگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنسین صنایع نساجی )34 

ساعت آموزش(
10. کسب شایستگی نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی تضمین کیفیت در تولید مصنوعات نساجی )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع نساجیتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ســاعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در ســنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعنساجی
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منابع
1. اسناد برنامه درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة صنایع نساجی )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و 

کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی صنایع نساجی.
2. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی صنایع نساجی )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی صنایع نساجی.
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فنی وحرفه ای و کاردانش
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حسنعبداهللزاده
سعیدآقایی

مقاله

هدفهـانیازمنـدافرادیاسـتکـهتوانایی
باشـند.  داشـته را محولـه وظایـف انجـام
ماشـین آالتی هسـتند  و  تجهیـزات  کار،  ابزارهـای 
کـه وظیفة آن هـا تغییر شـکل در مواد نیم سـاخته، 
بـدون شـکل و ... اسـت. بدین ترتیـب مـواد اولیـة 
گران قیمـت و ارزنده باید به دسـتان افرادی سـپرده 
شـوند کـه ارزش افـزوده ایجاد می کنند و بخشـی از 
مایحتـاج امروزی بشـر را براورده می سـازند. رشـتة 
ماشـین ابزار بـر آن اسـت کـه بـا برنامه ریزی هـای 
هدفمنـد بـه ایـن نیازهـا پاسـخ دهـد. البتـه ایـن 
برنامه هـا بایـد ضمـن در نظر گرفتن پیشـرفت های 
فناورانـة مـدرن و روز دنیـا، بـا نگرشـی دقیـق و 
ظریـف بـه فرهنـگ اسـالمی و ایرانـی و منطبـق 
بـر موازیـن انسـانی و اخالقـی و بـا در نظـر گرفتن 

شایسـتگی های غیرفنـی تدویـن شـوند.
ایـن رشـته نقـش مهمـی در صنعتـی شـدن و 
شـده  انجـام  تحقیقـات  دارد.  کشـور  خودکفایـی 
چالش هـای  مهم تریـن  از  یکـی  می دهـد،  نشـان 
صنایع کشـور، نبـود کارگـر ماهر و کمک تکنسـین 
پـرورش  رو  ایـن  از  اسـت.  متعهـد  و  متخصـص 
هنرآموزانـی متعهـد و توانمنـد کـه قـادر باشـند با 
از  بهره گیـری  و  مـدرن  فناوری هـای  از  اسـتفاده 
راهبردهـای یاددهی ـ یادگیـری هنرجویانی کارآمد 
و شایسـته در هنرسـتان ها تربیـت کننـد، در حـال 

حاضـر از اولویت هـای مهـم بـه شـمار مـی رود.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزرشتةماشینابزار(

ماشـین ابزار نامـی کلـی اسـت که بـرای اشـاره به 
کار بـا دسـتگاه های براده بـرداری اطـالق می شـود. 
سـاخت  رونـد  ماشـین ابزار  تحصیلـی  رشـتة  در 
الحـاق  و  براده بـرداری  بـه روش  قطعـات  تولیـد  و 
آن هـا بـه یکدیگر توضیـح داده می شـود. متخصص 
ماشـین ابزار می توانـد بـا دانش و فن خـود قطعه ای 
را بـا توجـه به جنس، شـکل، کاربـرد و قیمت تمام 

بسـازد. شده 
کشـور  هـر  صنعـت  اصلـی  رکـن  کـه  آنجـا  از 
ابزارهـای  ماشـین آالت،  و  تجهیـزات  سـاخت  در 
زیربنایـی اسـت و توسـعه و گسـترش صنعتـی نیز، 
بـه دسـتگاه ها و تجهیـزات نـو و مـدرن نیـاز مبـرم 
دارد، لـذا در ایران رشـتة ماشـین ابزار از دیرباز مورد 
توجـه بـوده اسـت. دالیـل و شـواهد ایـن موضـوع 
و  صنعتـی  هنرسـتان های  ایجـاد  در  می تـوان  را 
منطقه هـای  در  فنی وحرفـه ای  هنرسـتان های 
گوناگون کشـور دانسـت و نکتـة دیگر اینکه رشـتة 
ماشـین ابزار جـزء ارکان اصلـی هـر مرکز آموزشـی 

اسـت.  بـوده  فنی وحرفـه ای 
رشـتة ماشـین ابزار کـه یکـی از زیرمجموعه هـای 
گـروه مکانیـک اسـت، می کوشـد نیازهـای صنعـت 
ماشـین آالت  و سـاخت  قطعه سـازی  زمینـة  در  را 
صنعتـی براورده سـازد. پـس برای رسـیدن بهاین

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ ماشین ابزار

تحوالت نظام آموزشــی کشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش ها و چرخش هایی است که ضرورت ایجاد 
تحول در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند. چرخش هایی مانند توجه به ارزش کار و تالش، توجه به اســناد 
باالدســتی و سیاست های کلی کشور، اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت آموزش و تربیت  
فنی وحرفــه ای، توجه به کل نگری در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و ... )اســماعیلی، 1395(، امکان تحقق 
توســعة همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. از آنجا که رشتة ماشین ابزار پیش از تغییرات نظام 
آموزشــی وجود داشته، تغییرات نظام آموزشی شرایط و زمینة مناســبی را برای برنامه ریزی و به روزرسانی 

رشته ها متناسب با نیاز بازار کار و مشارکت ذی نفعان این صنعت با آموزش فراهم کرد.

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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 یکی از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها »نیازسنجی« دنیای کار بوده است که طی آن، 
اطالعات شغل و حرفه، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو1 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، 
کانادا و ...( اســتخراج شــد. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و 
ســازمان ها(، جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008 مرتبط با ساخت و تولید، دسته بندی 

شدند. این دسته بندی در رشته ماشین ابزار به شرح جدول زیر است:

شغلهایرشتةماشینابزار

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةماشینابزار

ردیف
کارگرماهرماشینابزار
ردیفکدحرفه:72230191

کمکتکنسینماشینابزار
کدحرفه:72230192

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
مونتاژکار مکانیزم ها1نقشه کش1
دریل کار داخل تراش2سوهان کار2
تراش کار مخروط تراش3قالویزکار ـ حدیده کار3
تراش کار 4CNCمونتاژکار ساده4
ابزار تیزکن5سوراخ کار5
برقوکار ماشینی6پرچ کار6
جوش کار قطعات دوار7ورق کار7
تراش کار داخل تراش8تراش کار روتراش8
تعمیرکار دستگاه تراش9تراش کار کف تراش9
برنامه نویس 10CNCتراش کار قطعات بلند10
فرزکار سطوح تخت11تراش کار آج زن11
فرزکار سطوح شیب دار12تراش کار شیارتراش12
سنگ زن13سرویس کار ماشین های ابزار13

تراش کار متة مرغک زن14
فرزکار سطوح فرم دار14
فرزکار چندضلعی تراش15

177   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



منظور از توسعة حرفه ای »پیش بینی و امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
برای رسیدن به سطح های باالی مهارت« است ]اسماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة ماشین ابزار به 
هنرجویانی که در این رشــته تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه 
است، چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا 

دهند. در نمودار 1 نمای کلی توسعة حرفه ای رشتة ماشین ابزار نشان داده شده است:

الف.کارگرماهرماشینابزار
شــغل هایی که زیرگروه کارگر ماهر ماشین ابزار قرار 
می گیرند، عمدتًا شغل هایی هستند که متصدیان آن ها 
خدمات مرتبط با ساخت و تولید ارائه می دهند. برخی 
از خدماتی که در سطح )L1( ارائه می شوند، عبارت اند 
از: برش کار؛ ســوهان کار؛ قالویزکار؛ پــرچ کار؛ ورق کار؛ 
تراش کار ساده، سرویس کار ماشین های ابزار؛ سوراخ کار.

شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شــغل های این 
سطح از حرفه شامل مسئولیت پذیری، مدیریت مواد و 
تجهیزات، انتخاب فناوری های مناسب، مستندسازی و 
مدیریت زمان هســتند که نقش مهمی در تصدی این 
شغل ها دارند. شایستگی غیرفنی »مسئولیت پذیری« 
در بسیاری از شــغل های این سطح نقش کلیدی ایفا 
می کند. برای مثال، در کار با ماشــین آالت گوناگون در 
صورت نبود این شایستگی، فرد دچار آسیب های بدنی 
و ضرر و زیان می شود، و یا »مدیریت مواد و تجهیزات« 
در اکثر شغل های این حرفه به افزایش کارایی و کاهش 
هزینه هــا می انجامد. در شــغل های ایــن حرفه لزوم 

پیروی از دستورالعمل ها ضروری است و پیروی نکردن 
از آن ها می تواند خســارات جانی و مالی در پی داشته 
باشــد. همچنین لزوم رعایت موارد ایمنی، حفاظتی و 
زیست محیطی، با توجه به قوانین و استانداردهای ابالغی 
از ســازمان های متولی، ضروری اســت. هدف از اجرای 
مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوطه، تأمین محیط 
کار سالم است، به نحوی که شاغالن بدون دغدغة خاطر 
و بدون ترس از خطرات به فعالیت بپردازند. شخصیت و 
هویت حرفه ای شغل های این سطح از نوع »واقع گرایی« 
است. اکثر شــغل های این حرفه در ارتباط مستقیم با 
صنایع دیگر است و به ارائة خدمات به آن ها می پردازد. 
در بسیاری از شغل های این حرفه، مانند تراش کاری، فرد 

باید از تمرکز و دقت باالیی برخوردار باشد.
شاغالن این حرفه مانند ورق کار، تراش کار، برش کار، 
سوراخ کار، تراش کار ساده، سرویس کار ماشین های ابزار 
و ... باید از توانایی های شــناختی )درک شفاهی و بیان 
شفاهی(، توانایی جسمانی )حرکتی، گفتاری، دیداری و 
شنیداری( و توانایی فیزیکی )انعطاف پذیری و برقراری 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

مهندسی مكانيک
21440395

دبير فنی ماشين ابزار
23200295

تكنسين ارشد 
ماشين سازی
31150294

مهندسی توليد صنعتی 
   CAD/CAM

21410195

تكنسين ارشد توليد صنعتی 
  CAD/CAM

31150194

تكنسين ماشين ابزار
31150193

تكنسين نقشه کش صنعتی
31180293

CNC تكنسين برنامه نويس
31150393

کمک تكنسين ماشين ابزار
72230192

سنگ زنی و ابزارتيزکن
72240292

قالب ساز
72110392

ابزارساز
72220492

CNC اپراتور دستگاه های
72230592

کارگر ماهر ماشين های ابزار
72230191

مهندس حرفه
سطح 5

تكنسين ارشد
سطح 4

تكنسين
سطح 3

تكنسين کمک 
سطح 2

سطح 1

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةماشینابزار

 هنرآموز رشته 
ماشين ابزار
23203505
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ارتباط با دیگران( برخوردار باشند. به عالوه، آموزش های 
فنی وحرفه ای مرتبط با شغل مورد نظر را گذرانده و دارای 
گواهینامة دوره کارآموزی مرتبط باشند. تجربة کار در 
کارگاه های ساخت و تولید نیز از الزامات شاغالن است. 

ب.کمکتکنسینماشینابزار
شاغالن زیرمجموعة حرفة کمک تکنسین ماشین ابزار 
به ارائة خدمات در کار با ماشــین های ابزار می پردازند. 
اهم شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های این 
حوزه شــامل تفکر خالق، تصمیم گیری، مدیریت مواد 
و تجهیــزات، انتخاب فناوری های مناســب، کارتیمی، 
تفکر سیستمی، مستندسازی و مدیریت زمان هستند. 
از آنجا که بسیاری از شغل های زیرمجموعة این حرفه، 
مانند جوش کار، مونتاژکار و فرزکار، نیازمند به کارگیری 
ماشــین آالت گوناگون اند و عمومًا محــل اجرای این 
فعالیت ها در کارگاه های ساخت و تولید است، لذا لزوم 

»مدیریت مواد و تجهیزات« پررنگ تر می شود. 

رعایت دستورالعمل های ایمنی و حفاظتی، و قوانین و 
مقــررات در اغلب فعالیت های این حوزه اهمیت زیادی 
دارد و آگاهی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایی 
فعالیت های این حرفه اســت. اهم این دستورالعمل ها 
مربوط به کار با رایانه و انواع ماشین آالت است. شغل های 
این حرفه با بخش ها و فعالیت های صنعتی، مانند صنایع 
قطعه سازی، خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع هوایی، 
صنایع نظامی و ... در ارتباط هستند. شخصیت و هویت 
حرفــه ای این حرفــه، مانند کارگر ماهر ماشــین ابزار، 
»واقع گرایی« اســت. در این حرفه شــاغالن عالوه بر 
توانایی های کارگر ماهر ماشین ابزار، باید از توانایی های 
ادراکی )استدالل قیاسی و استقرایی، به کارگیری قوانین 
در حل مسئله و انجام محاسبات( برخوردار باشند. یکی 
از گرایش هایی که باید در شاغالن این حرفه نمود داشته 
باشد، انجام کارها به صورت تیمی است. شاغالن ضمن 
اجرای مسئولیت مشخص شــده در تیم اجرایی، باید 
بتوانند در موقعیت های حساس تصمیم مناسب بگیرند. 

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةماشینابزارشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ی
لم

مع
ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ی
وز

رآم
هن

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ار
ابز

ن
شی

ما
تة

رش
ی

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش اجرای تولید قطعات به روش براده برداری دستی و ماشینی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای تولید به روش مونتاژکاری )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای تولید قطعات به روش تراش کاری )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش اجرای تراش کاری CNC )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش ساخت پروژه )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی ماشین ابزار )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر ماشین ابزار

 )34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین ماشین ابزار 

)34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي آموزش و اجرای نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی برنامه ریزی تولید براساس سفارش )34 ساعت آموزش(

~ 2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین ماشین ابزار/ تکنسین نقشه کشی صنعتیتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت های آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند. 

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهماشینابزار
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پینوشت
1. International Standard Classification of Occupation )ISCO(

2. سند راهنمای برنامة درسی رشتة ماشین ابزار سال 1392.

منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة ماشین ابزار )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و 

کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی ماشین ابزار.
2. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی ماشین ابزار )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 

درسی ماشین ابزار.
3. سند راهنمای برنامة درسی رشتة ماشین ابزار )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی 

ماشین ابزار.

معرفیبستةآموزشیرشتةماشینابزار

جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةماشینابزار
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٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭تولید قطعات به روش براده برداری دستی و ماشینی2

٭٭٭٭تولید به روش مونتاژکاری3
٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭تولید قطعات به روش تراشکاری5

٭٭٭٭تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی6
٭٭٭٭اجرای تراشکاری سی ان سی7
٭٭٭٭پروژه ساخت8
٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9
٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش
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حسنعبدالهزاده
امیرریاحی

مقاله

است افراد متخصص در این زمینه باید تربیت شوند. با 
توجه به تحقیقات انجام شده، در حال حاضر مهم ترین 
مشکل جامعه و صنایع کشور در این رشته، نبود کارگر 
ماهر و کمک تکنسین متخصص و متعهد است. بنابراین 
تربیت نیروي انساني براي رشتة متالورژی اهمیت زیادی 
دارد و بر این اساس، فراهم كردن فرصت هاي آموزشي 
مؤثر در این حوزه با اســتفاده از روش هــاي نوآورانه و 
ـ یادگیــري، از طریق آموزش هاي  تكنیك هاي یاددهي 
رسمي و به كمك هنرآموزاني كه قادر باشند، مؤثرترین 
راهبردهاي آموزشي را به كار گیرند و فرصت هاي یادگیري 
معتبرتر و كاربردي تری براي هنرجویان رشته به وجود 

آورند، بسیار ضروري است. 

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزدررشتةمتالورژی(

رشتة متالورژی یکی از رشته های شاخة فنی وحرفه ای 
است. متالورژی مهم ترین روش ساخت و تولید قطعات 
صنعتي است و نقش مهمی در صنعتي شدن و خودکفایي 
کشور دارد. تحوالت سریع، وسعت تحقیقات و بازدهی 
باال، دانش متالورژی و علم مواد را در زمرة مهم ترین علوم 
راهبردی قرار داده است و یكی از مالك های توسعه یافتگی 
جوامع براساس رشد و پیشرفت فناورانه )تكنولوژیك( در 
این علم محسوب می شــود. براساس چشم انداز 1404، 
تولید ایران در صنایع اصلی، مانند فوالد، خودرو، آلومینیوم 
و سیمان افزایش چشمگیری خواهد داشت و طبیعی 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ متالورژی

 تحوالت نظام آموزشــی کشــور در دهة اخیر ، نتیجة انجام پژوهش ها و چرخش هایی هستند که ضرورت 
ایجاد تحول در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند. چرخش هایــی مانند توجه به ارزش کار و تالش،  توجه به 
اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، استفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و ... ]اســماعیلی، 1395[، امکان توسعة 
همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. از آنجا که رشتة متالورژی  پیش از تغییرات نظام آموزشی 
وجود داشته است، تغییرات نظام آموزشی شرایط و زمینة مناسبی را برای برنامه ریزی و روزآمد کردن رشتة 

متالورژی متناسب با نیاز بازار كار این رشته و مشاركت ذي نفعان این صنعت با آموزش فراهم كرد.   

یکی از مهم ترین پژوهش هاي انجام شده در طراحي رشته ها »نیازسنجي شغلي« است كه طي آن، اطالعات شغلي و 
حرفه، از اسناد ملي و بین المللي )ایسكو1 2008( و اسناد ملي سایركشورها )مانند استرالیا، كانادا و ... ( استخراج مي شود. 
هم زمان نیز اطالعات شغلي رشــته از خبرگان و ذي نفعان دنیاي كار)شركت ها و سازمان ها( جمع آوري و براساس 

حرفه هاي منتخب از ایسكو 2008، دسته بندي مي شوند. این دسته بندي در رشتة متالورژی2 به شرح جدول 1 است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةمتالورژی
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منظور از توســعة حرفه اي »پیش بیني امكان پیشرفت در یك گروه بزرگ شغلي و ایجاد مسیرهاي متنوع 
براي رســیدن به ســطوح باالي مهارت« است ]اسماعیلي ،1392[. توســعة حرفه اي در رشتة متالورژی به 
هنرجویاني كه در این رشــته تحصیل مي كنند، نشان مي دهد كه مسیر پیشرفت آن ها در محیط كار چگونه 
است، چطور مي توانند در شغلي كه هستند به جایگاه باالتري ارتقا یابند، و تا چه سطحي مي توانند پیشرفت 

کنند. در نمودار 1 نماي کلي توسعة حرفه اي رشتة متالورژی نشان داده شده است.

توسعةحرفهاي

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمتالورژی

ردیف
کارگرماهرعمومیمتالورژی

ردیفکدحرفه:81210191
قالبگیرهاوماهیچهگیرهایفلزی

کدحرفه:72110192
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

قالب گیر 1co2متصدی ساخت مخلوط ماسه1
متصدی قالب های فلزی2قالب گیر ماسة تر2
متصدی کورة ذوب فلزات3کمک ماهیچه گیر3
ذوب ریز4کمک متصدی کورة ذوب فلزات4
کارگر تخلیة درجة ریخته گری5کمک ذوب ریز5
آلیاژساز مس6کمک مدل ساز چوبی6

ریخته گر قطعات تزئینی7برش کار فلزات7

قالب گیر پوسته ای8پرداخت کار فلزات8
آلیاژ ساز آلومینیوم9سوراخ کار فلزات9
چدن ساز10قالویزکار و حدیده کار10
متصدی آزمایشگاه متالورژی11مدل ساز فومی11
متصدی عملیات حرارتی سخت کاری12مدل ساز چوبی12
متصدی آزمایشگاه مواد قالب13مدل ساز فلزی13
متصدی عملیات حرارتی تکمیلی14متصدی تعمیر قطعات ریخته گری14
متصدی پوشش دهی فلزات15متصدی تکمیل کاری قطعات ریخته گری15

مهندس متالورژی    21460195

تكنسين ارشد جوش کاری
31190294

تكنسين جوش کاری   
33190393

جوش کارها و برش کارهای 
شعله ای

72120392

تكنسين ارشد متالورژی    
33170194

هنرآموز 
رشته 

متالورژي    
23203705

تكنسين متالورژی
31170293

کنترل کننده های فرايند توليد فلز
31350193

متصديان ماشين آالت پرداخت، 
آب کاری و اندودکاری فلزات

81220292

قالب گيرها و 
ماهيچه گيرهای فلزی

72110192

کارگر ماهر عمومی متالورژی   81210191

مهندسی حرفه ای
سطح 5

تكنسين ارشد
سطح 4

تكنسين
سطح 3

کمک  تكنسين
سطح 2

کارگر ماهر
سطح 1

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهای/شغلیرشتةمتالورژی
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شغل هایی که زیرگروه »حرفة کارگر ماهر عمومی 
متالورژی« قرار مي گیرند، عمدتًا شغل هایی  هستند 
کــه متصدیان آن هــا کارهای عمومــی مربوط به 
ریخته گــری را انجام می دهند. برخــی از کارهایی 
که در این ســطح )L1( ارائه می شــوند، عبارت اند 
از: ســاخت مخلوط ماســه، قالب گیری ماسة تر و 
ماهیچه گیری؛ ذوب ریزی؛ ساخت مدل چوبی، فومی 
و فلزی. شایستگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های 
ایــن ســطح از حرفه، شــامل کار تیمــی، اخالق 
ارتباط مؤثر، مســئولیت پذیری،  حرفه ای، برقراري 
مدیریت زمان، اجتماعي بودن و مهارت گوش کردن 
هســتند كه نقــش مهمي در تصدي این شــغل ها 
دارند. شایســتگی غیرفني »کار تیمی« در بسیاری 
از شغل های این ســطح نقش کلیدی ایفا می کند. 
مثاًل در کار قالب گیری ماســة تــر، در صورت نبود 
این شایستگی، عالوه بر تأخیر در کار ساخت قالب، 
احتمال ایجاد عیوب در قالب و قطعة ریختگی وجود 
دارد. و یا فقدان مسئولیت پذیری در اکثر شغل های 
این حرفــه، از آنجا که می تواند عیــوب زیادی در 
محصوالت ایجاد کنــد، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 
در شــغل های ایــن حرفه، رعایت مــوارد ایمنی، 
بهداشــتی و زیســت محیطی، با توجه به قوانین و 
استانداردهای ابالغی از سازمان های متولی، ضروری 
اســت و پیروی نکردن از آن ها می تواند خســارات 
جانی و مالی در پی داشــته باشــد. هدف از اجرای 
مقررات ایمنی و دســتورالعمل های مربوطه، تأمین 
محیط كار سالم اســت؛ به نحوی که شاغالن بدون 
دغدغــة خاطر و بدون تــرس از خطرات به فعالیت 
بپردازنــد. ایــن حرفه با واحدهــای صنعتی، مانند 
کارگاه ها و کارخانه های ریخته گری و قطعه سازی در 
ارتباط است. شخصیت و هویت حرفه  ای شغل های 
این سطح از نوع واقع گرایی است. اکثر شغل های این 
حرفه در ارتباط مستقیم با صنایع دیگرند و به ارائة 
خدمات به آن ها می پردازند. در بسیاری از شغل های 
این حرفه، مانند مدل ســازی، فــرد باید از تمرکز و 

دقت باال برخوردار باشد.
شــاغالن این حرفه، مانند قالب گیر، ماهیچه گیر، 
ذوب ریز، مدل ســاز و ... باید از توانایی هاي شناختی 
)درک شــفاهی و بیان شــفاهی(، توانایی جسماني 
)حرکتی، گفتاری، دیداری و شــنیداری( و توانایی 

فیزیکی )انعطاف پذیری و برقراری ارتباط با دیگران( 
برخوردار باشند. به عالوه، آموزش های فنی وحرفه ای 
مرتبــط با شــغل مورد نظــر را گذرانــده و داراي 
گواهی نامة دورة  کارآموزی مرتبط باشند. تجربة کار 
در کارگاه های ریخته گری و مدل سازی نیز از الزامات 

شاغالن است.
شغل های زیرمجموعة »حرفة كمك تكنسین هاي 
متالــورژی« به کارهای مربوط بــه انواع روش های 
قالب گیری، آلیاژسازی، انجام آزمایش های متالورژی 
و مواد قالب، عملیات حرارتی، و پوشش دهی فلزات 
می پردازند. اهم شایســتگی های غیرفني مورد نیاز 
شــغل های این حوزه عبارت انــد از: مدیریت مواد و 
تجهیزات؛ انتخاب فناوری های مناســب؛ كارتیمي؛ 
تفکر سیســتمی؛ مستندســازی؛ مدیریت زمان. از 
آنجا که بسیاری از شغل های زیرمجموعة این حرفه، 
مانند آلیاژسازی، قالب گیری و کارهای آزمایشگاهی، 
مواد اولیه و تجهیزات گران بهایی را به کار می گیرند 
و از طرفی اتالف مواد اولیه و احتمال آســیب دیدن 
تجهیزات در ایــن فعالیت ها وجــود دارد، لذا لزوم 

مدیریت مواد و تجهیزات پررنگ تر می شود. 
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشت 
در اغلــب فعالیت های این حوزه اهمیت زیادي دارد 
و آگاهی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایي 
فعالیت هاي این حرفه است. اکثر این دستورالعمل ها 
مربــوط به وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
کارخانه های صنعتی ریخته گری و متالورژی است. 
شغل های این حرفه با بخش ها و فعالیت های صنعتی، 
مانند صنایع قطعه سازی، خودروسازی، لوازم خانگی، 
صنایــع هوایی، صنایــع نظامــی و ... ارتباط دارند. 
شــخصیت و هویت حرفه ای این حرفه، مانند کارگر 

ماهر عمومی متالورژی، واقع گراست. 
در این حرفه، شاغالن عالوه بر توانایی های کارگر 
ماهر عمومی متالــورژی، باید از توانایی های ادراکی 
)استدالل قیاسی و استقرایی، به کارگیری قوانین در 
حل مسئله و انجام محاسبات( برخوردار باشند. یکی 
از گرایش هایی که باید در شــاغالن این حرفه نمود 
داشته باشد، گرایش به انجام کارها به صورت تیمی 
اســت و شــاغالن ضمن اجرای مسئولیت مشخص 
شــده در تیم اجرایی، باید بتوانند در موقعیت های 

حساس تصمیم مناسب بگیرند.

ویژگيهايشغلوشاغل
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةمتالورژیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ی
رژ

الو
مت

تة
رش

ی
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش تولید قطعات فلزی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش مدل سازی و ماهیچه ها )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش تکمیل کاری قطعات فلزی )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و ارزیابی عملیات ذوب و ریخته گری )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش قالب گیری و آلیاژسازی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی متالورژی )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر متالورژی 

)34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین متالورژی

 )34 ساعت آموزش(
10. کسب شایستگی نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي تضمین کیفیت تولید )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین متالورژی تکنسین٭

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت های آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند. 

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 
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اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمتالورژی
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پینوشت
1. International Standard Classification of Occupation (ISCO)

2. سند راهنمای برنامة درسی رشتة متالوژی، نگارش اول، 1392.

منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة متالورژی. )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی متالورژی. 
2. سند استاندارد ارزشیابی حرفه گروه شغلی متالورژی. )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی متالورژی.
3. سند راهنمای برنامة درسی رشتة متالورژی. )1392(.  دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 

درسی متالورژی.

معرفیبستةآموزشیرشتةمتالورژی

جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةمتالورژی

ف
دی
ر

عنواناجزایبستةآموزشی

ی
رس

د
مة

رنا
دب

سنا
ا

ی
رس

د
ب

کتا
وز

آم
نر

ه
ی
ما

هن
را

جو
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

وز
آم
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

جو
نر

ه
راه

هم
ی

وا
حت

م

٭٭دانش فني پایه1
٭٭٭٭تولید قطعات فلزی2
٭٭٭٭مدل سازی و ماهیچه ها3
٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭تکمیل کاری قطعات فلزی5
٭٭٭٭عملیات ذوب و ریخته گری6
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حسنمخلصیان
هانیمحمدیانی

مقاله

افزایش ســهم معــدن و صنایع معدنــی در تولید 
ناخالص ملی؛ گســترش همکاری هــای بین المللی 
علمی؛ فنی و اقتصادی در زمینة اکتشافات معدنی؛ 
ایجاد واحدهــای فراوری و اولویت گذاری در مناطق 
دارای ظرفیت های معدنی؛ ایجاد زمینه های مناسب 

رشد برای صنایع معدنی.
در ضرورت تربیت نیروی انســانی در رشتة معدن 

توجه به این موارد حائز اهمیت است: 
تعداد معادن موجود در همة استان های کشور بالغ 
بر 5316 معدن از ســال 1391 اســت. این رقم در 
ســال 1385 فقط 3582 معدن بــود. یعنی درصد 
افزایش در این دوره بیش از 48 درصد بوده اســت. 
تعداد شــاغالن در همین دورة زمانی، از 60063 به 
84922 نفر رســیده و 14/4 درصــد افزایش یافته 
اســت. شــایان ذکر اســت این آمار تنها مربوط به 
شاغالن مســتقیم در معدن است. در همین راستا، 
»سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران« برای اجرای طرح های توسعه ای در 30 واحد 
معدنی خود، افزایش نیروی انســانی خود را، از سال 
1392 لغایــت 1396، از 9874 نفر به 29347 نفر، 
در برنامة اشتغال زایی خود قرار داده است. با عنایت 
به روند توسعه ای تعداد معادن کشور و آمار شاغالن 
بخش معدن و صنایع معدنی، و بهره وری مناسب آن، 
و با توجه به ســند چشم انداز معدن و صنایع معدنی 
در افق 1404 و ادامة آن،  تربیت نیروی انسانی مورد 
نیاز واحدهای معدنــی و صنایع معدنی باید به طور 

جدی در دستور کار قرار گیرد. 

اهمیتوضرورتتربیتنیروی
انسانیرشتةفناوریمعدنو

استخراج
بخش معــدن از با ثبات تریــن بخش های اقتصاد 
محسوب می شود. دلیل آن، ثبات  شرکت های معدنی 
در بورس، حضور آن ها بین 100 شرکت برتر کشور، 
و ســهم 30 درصدی آن ها در بورس اســت. بخش 
معدن، با احتساب صنایع معدنی، در تولید ناخالص 
ملی کشورمان سهم شش درصدی در تولید ناخالص 

ملی کشورمان را در اختیار دارد.
از ســوی دیگر، این بخش در برخی شــاخص ها، 
از جمله رشــد ســرمایه گذاری، جایگاه دوم را بین 
بخش های گوناگون اقتصاد کســب کــرده و به طور 
متوسط هر ســال 6/5 درصد رشد سرمایه گذاری را 
به ثبت رسانده اســت. میزان سرمایه گذاری در این 
بخــش از 146 میلیــارد تومان در ســال 1370 به 
488 میلیارد تومان در ســال 1389 رســیده است. 
همچنین، متوســط رشد ساالنة تولید در این بخش 
به 5/7 درصد و رشــد ارزش افزوده آن به حدود 7/5 
درصد رسیده است. ذکر این نکته هم ضروری است 
که کشورهای گوناگون دنیا فعالیت خود را در سایة 
توجه به حوزة معدن شــکل داده اند. بنابراین بقای 
صنایع در فضای رقابتی، به بخش معدن وابسته است 

)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(.
باتوجــه به فعالیت بیش از 84 هزار و 922 نفر در 
بخــش معادن در حال بهره بــرداری، و ارزش افزودة 
79 هزار و 169 میلیارد ریال در این بخش، می توان 
تخمین زد که هر معدنکار ایرانی ساالنه بیش از 93 
میلیون تومــان ارزش آفرینی دارد )مرکز آمار ایران، 
1393(. الزم به ذکر است که سیاست های کلی نظام 
جمهوری اســالمی ایران، ابالغی توسط مقام معظم 
رهبری در ســال 1379 در بخش معدن شامل این 
عنوان هاست: اطالع رسانی جامع و هماهنگ در علوم 
زمین؛ تقویت خالقیت و دســتیابی به فناوری های 
نوین؛ ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی؛ 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ معدن
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توسعة حرفه ای به هنرجویانی که در رشتة معدن تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها 
در محیط کار چگونه است و چگونه می توانند در شغلی که هستند، به شغل های باالتری ارتقا یابند. در نمودار 

زیر مسیر توسعة حرفة معدن نمایش داده شده است. 

توسعةحرفهایرشتةمعدن

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایوشغلیملیرشتةمعدن

مهندس حرفه ای معدن
21460195

سرپرست توليد 
31210194

هنرآموزان 
رشته معدن 
23203805

آتش کاران معدن
75420192

اپراتور ماشين آالت معدنی 
81140292

حفاران و چالزنان
81130392

اپراتور کارخانجات 
فرآوری مواد معدنی

81120492

تكنسين آزمايشگاه مواد معدنی
31170193

تكنسين معدن اکتشاف، استخراج ـ فرآوری
31170293

کارگر ماهر معدن   81110191

مهندس 
حرفه ای

تكنسين 
ارشد

تكنسين

کمک 
تكنسين

کارگر ماهر

ليسانس

گواهينامه

فوق ديپلم

ديپلم فنی

گواهينامه

L5

L4

L3

L2

L1
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 L1 شــغل های مربوط به حوزة وظایف کارگرانماهر در رشــتة معدن در سطح صالحیت حرفه ای ملی
هســتند. کارگران ماهر، عالوه بر انجام کارهایی از قبیل: اپراتور انواع سنگ شــکن، اپراتور انواع آسیا، کارگر 
معدن، نمونه بردار معدن، انباردار معدن و ... با توجه به آموزش هایی که در پایة دهم رشــتة معدن می بینند، 
عالوه بر کار در معادن می توانند در سایر شغل ها در جامعه در زمینة سرویس و نگهداری ماشین آالت و احداث 

جاده و راه انجام وظیفه کنند. 
شغل های مربوط به حوزة وظایف کمکتکنسین در معدن در سطح صالحیت حرفه ای ملی L2 هستند. 
کمک تکنسین قادر است، در واحد های معدنی تحت نظر مهندسان ناظر، در فعالیت های تخصصی تری مانند: 
آتش کار معدن، حفاری و چال زنی، عملیات نقشــه برداری و آتش بازی، عملیات استخراج، و پرعیارسازی مواد 

معدنی انجام وظیفه کند.
شایســتگی های غیر فنی در این دو دسته از شغل های معدنی عبارت اند از: دقت در انجام کار، رعایت نکات 

ایمنی در معدن )که بسیار اهمیت دارد(،  مسئولیت پذیری، کار گروهی، یادگیری دائمی و ... .

ویژگیهایشغلوشاغل

کارگرماهرمعدنکدحرفه:81110191
نامگروهکاری/شغلردیف

مأمور نجات ایمنی1
اپراتور دستگاه های معدنی و فعالیت های معدنی2
کارگر تعمیرات و خدمات3
مکانیک سرویس و نگهداری4
متصدی مکانیک5
کارگر حفاری معدن6
گمانه زن7
اپراتور واگن دریل8
کارگر آزمایشگاه9
کاگر سنگ جوری و شست وشوی مواد معدنی10
اپراتور انواع سنگ شکن11
اپراتور انواع آسیا12
کارگر معدن13
نمونه بردار معدن14
انباردار معدن15

کمکتکنسینمعدنکدحرفه:81130392
نامگروهکاری/شغلردیف

کمک اپراتور نقشه برداری معدن1
متصدی انفجار در معدن2
متصدی امور ناریه3
آتش کار معدن 4
آتش نشان معدن5
استادکار معدن6
کارگر ماهر استخراج7
سرپرست ماشین های معدنی8
کارمند دفتری نگهداری و تعمیرات9
اپراتور آزمایشگاه10
کارگر فنی دستگاه جدایش مواد معدنی11
اپراتور میزهای لرزان )جیگ و ...(12
حفار معدن13
کارگر نگهدار معدن )لق گیر(14
مسئول ایمنی و بازرسی15

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمعدن
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةمعدنشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

شاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
ساعت
آموزش

شایستگی های عام 
پداگوژیک حرفة 

معلمی

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه 
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت 

شایستگی های خاص 
پداگوژیک حرفة 

هنرآموزی

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت 

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارافرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت 

شایستگی های فنی 
رشتة معدن

1. توانایی آموزش و اجرای ایمنی، جاده سازی و خدمات در معدن )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش و اجرای حفاری و نمونه برداری اکتشافی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش و اجرای خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و ارزیابی عملیات نقشه برداری و آتش یاری در معدن )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش و اجرای عملیات استخراج، کنترل محیط و ماشین آالت معدنی
 )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش و سازمان دهی عملیات خواص سنجی و پرعیارسازی مواد معدنی
 )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی تخصصی معدن )250 ساعت آموزش(
8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر معدن )34 ساعت 

آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنیسین معدن

 )34 ساعت آموزش(
10. کسب شایستگی نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی توجه به ایمنی در محیط کار )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های فنی 
تکنیسین٭

1800 ساعت ـ صالحیت حرفه ای تکنیسین معدن
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اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمعدن

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها، به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش باتوجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1. تفاوت های فردی هنرجویان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های متفاوت یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیار های عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
é باتوجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 
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منابع
1. اسناد برنامه ریزی درسی درس های پایة دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة معدن  )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

و کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی رشتة معدن.
2. استاندارد های شایستگی  و ارزشیابی حرفة گروه شغلی معدن، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش.
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٭دانش فني پایه1
٭٭٭٭٭ایمني، جاده سازی و خدمات در معدن2
٭٭٭٭٭حفاري و نمونه برداری اكتشافي3
٭٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭٭خرد كردن، تفكیك و آماده سازی مواد معدني5
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حمیدیزدانی
یاسرپازوکی

مقاله

و اثربخشي را برای تربیت نیروي انساني صرف کند. 
آموزش مستمر باعث مي شــود، دانش بشر همواره 
به روز باشد و در نتیجه سرعت پیشروي جامعه لحظه 
به لحظه بیشتر شــود؛ به گونه اي كه پیوسته شاهد 
پیشــرفت همه جانبه در جهــان خواهیم بود. كافي 
است نگاهي به جدیدترین فناوري هاي دنیا و كشور 
عزیز خودمان بكنیم. هر روزه هزاران اختراع و پدیدة 
جدید در همة زمینه ها ارائه مي شوند كه هركدام از 
آن ها باعث به وجود آمدن شــغل هایی جدید و نیز 

تغییر در سبك زندگي روزمرة انسان ها مي شوند. 
هرچه ســرمایه گذاري در امر تربیت نیروي انساني 
بیشتر باشد، موفقیت بیشــتري در راستاي توسعة 
پایدار نصیب كشور مي شود. شاهد این مدعا مي تواند 
كشورهاي صنعتي جدید از جمله چین، هندوستان، 
برزیــل، مالزي، كــره جنوبي، تایوان و ... باشــد. به 
عبارت دیگر، هرگونه و هر مقداري كه در امر تربیت 
نیروي انســاني هزینه كنیم، درواقع هزینه اي صرف 
نکرده ایم، بلكه سرمایه گذاري كرده ایم كه در آیندة 

نزدیك از فایده های كالن آن بهره خواهیم برد.
با توجه به موارد بیان شده درخصوص اهمیت این 
رشــته جدید، از این رو پرورش هنرآموزاني متعهد 
و توانمند كه قادر باشــند با استفاده از فناوري هاي 
مدرن و بهره گیري از راهبردهاي یاددهيـ  یادگیري 
متناســب با موضوع تدریس، هنرجویاني كارآمد و 

شایسته در هنرستان ها تربیت كنند.

مقدمه
بــا نگاهی کوتاه به اطراف زندگی خود، محصوالت 
مکاترونیکــی را در تمام زمینه ها به صورت بســیار 
وســیعی مشــاهده می کنیم. در صنایــع گوناگون 
مصادیــق مکاترونیــک را می توان دیــد؛ از جمله 
اتوماســیون صنعتــی کــه مباحــث پیرامونی آن 
هیدرولیک و پنوماتیــک، کار با رله های منطقی، و 
مانیتورینگ )کنترل خطوط تولید از راه دور( هستند.
صالحیت حرفه ای، با ارزش گذاری بر شایستگی ها 
و پیامدهای آن، ایجاد فرصت برای ارتقای حرفه ای 
بدون نیاز به مکان و زمان خاص، و پاســخ گویی به 
تغییرات دنیای کار، نقش مهمــی در رفع نیازهای 

امروز نیروی انسانی ایفا کرده است.
در رشــتة مکاترونیک، در ســطح 1 شــغل هایی 
مطالعه شــده که در آن ها هماهنگی بین دســت، 
چشــم و مغز مطمح نظر اســت و به وظایفی مانند 
فلزکاری و هوشمندسازی سازة ساده از جمله تخت 
بیمارســتان می پردازند. در سطح 2 نیز شغل هایی 
نظیر برنامه نویســی یک اپلیکیشن برای کنترل یک 

دستگاه دوحالته پیش بینی شده است.

ضــرورتواهمیتتربیــتنیروی
انسانی)هنرآموزرشتةمکاترونیک(

چنانچــه هــر جامعــه اي بخواهد در هــر یك از 
بخش هاي صنعتي، هنري، بهداشتي، اقتصادي و ... 
به پیشرفت و توسعه برسد، باید سرمایه گذاري كالن 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ مکاترونیک
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بر مبناي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )مصوب 1390(، نظام آموزشي كشور از شیوة 5-3-3-1 به شیوه 
6-3-3 )6 سال دورة ابتدایي، 3 سال دورة اول متوسطه و 3 سال دورة دوم متوسطه( تغییر كرد. این تغییر در 
دورة دوم متوسطة شاخه فني وحرفه اي عماًل باعث مي شود هنرجویان هنرستان ها سه سال تمام دورة آموزش 
تخصصي داشته باشند. شایان ذكر است كه رویكرد آموزش هاي فني وحرفه اي مبتني بر »شایستگي« است. در 
این رویكرد بر »شایسته محوري« )به جاي حافظه محوري( تأكید و توجه جدي صورت گرفته است. بدین گونه كه 
كتاب هاي درسي، عماًل كتاب هاي كارگاهي هستند و هدف همة كتاب هاي كارگاهي كسب آموزش هاي عملي 
در رشتة مکاترونیک است. مثاًل شایستگي نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی، یكي از شایستگي هایي است 
كه در سال دهم تدریس مي شود و هنرجویان در این پودمان به مهارت )شایستگي( مي رسند، نه آنكه مطالب آن 

را حفظ كنند. ارزشیابي پایاني نیز بر مبناي كسب مهارت توسط هنرجویان صورت مي گیرد.

از مهم ترین پژوهش هاي انجام شده در طراحي رشته ها »نیاز سنجي شغلي« است كه طي آن اطالعات شغلي 
و حرفه، از اســناد ملي و بین المللي )ایســكو 2008( و اسناد ملي سایر كشورها )مانند هند، كانادا، آلمان و ...( 
استخراج می شوند. هم زمان نیز اطالعات شغلي رشته از خبرگان و ذي نفعان دنیاي كار )شركت ها و سازمان هاي 
تخصصي( جمع آوري و براساس حرفه هاي منتخب از ایسكو 2008دسته بندي مي شوند. این دسته بندي در رشتة 

مکاترونیک نیز مشخص شده است. در جدول 1 فهرست مشاغل رشتة مکاترونیک ارائه شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةمکاترونیک

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمکاترونیک

ردیف
نیروی کار ماهر مکاترونیک ـ کد حرفه: 

74210191
گروهکاری/شغل

پرداخت کار1
مونتاژکار2
جوش کار تعمیراتی3
نصاب و راه انداز سازوکار حرکتی4
نصاب سیستم های برنامه پذیر5
نصاب و راه انداز کولر آبی مکاترونیکی6
نصاب و راه انداز دمندة مکاترونیکی7
نصاب و راه انداز ماشین جوجه کشی8
نصاب و راه انداز سلول خورشیدی )فتوولتاییک(9
نصاب و راه انداز آبگرمکن خورشیدی10
نقشه کش و رسام فنی مکانیک و برق11
تراش کار تعمیراتی12
فرزکار تعمیراتی13
نصاب و راه انداز ربات مسیریاب14
نصاب و راه انداز مکاترونیک چاپگر سه بعدی15

ردیف
کمک تکنسین مکاترونیکـ  کد حرفه: 73110192

گروهکاری/شغل

نصاب و راه انداز سیستم های هیدرولیکی1

نصاب و راه انداز سیستم های پنوماتیکی2
نصاب و راه انداز سیستم های الکتروهیدرولیکی3
نصاب و راه انداز سیستم های الکتروپنوماتیکی4
نصاب و راه انداز رله های برنامه پذیر5
برق کار صنعتی6
7)plc( نصاب و راه انداز رله های صنعتی
8AC و DC نصاب و راه انداز درایو موتورهای
9 Lab( نصاب و راه انداز واســط های نرم افزاری گرافیکی

)view
نصــاب و راه انداز واســط های ســخت افزاری گرافیکی 10

)HMI(
نصاب و راه انداز دزدگیر11
نصاب و راه انداز اعالم حریق12
نصاب و راه انداز دوربین مداربسته13
نصاب و راه انداز درهای اتوماتیک14
15Z-WAVE نصاب و راه انداز دیوایس های پروتکل

نصب و راه اندازی تجهیزات 8212
الکتریکی و الکترونیکی

مونتاژ کردن یا اصالح تجهیزات الکتریکی و الکترونیک، با توجه به روش هایی که به طور دقیق 
مشخص شده اند، مؤلفه های تجهیزات الکتریکی، الکترومکانیکی و الکترونیکی را جمع آوری یا 

اصالح می کنند

مونتاژگرهای ماشین آالت 8211
مکانیکی

مونتاژکنندگان ماشین آالت مکانیکی، با توجه به روش های دقیق و از قبل معین شده، قطعات اجزای 
ماشین آالت مکانیکی مانند موتورها، وسایل نقلیة موتوری،  توربین ها و هواپیماها را مونتاژ می کنند

مکانیک ها و سرویس دهندگان 7421
تجهیزات الکترونیکی

مکانیک ها و سرویس دهندگان تجهیزات الکترونیکی، مانند ماشین آالت تجاری و اداری و ابزارهای 
الکترونیکی و سیستم های کنترل با نگهداری کردن، تنظیم و تعمیر این کار را انجام می دهند

سازندگان و تعمیرکنندگان ابزار 7311
دقیق

ســازندگان و تعمیرکنندگان ابزار دقیق، برای ارائة عملکرد صحیح ابزارهایی مانند ساعت های 
مکانیکی، ســاعت های دیواری، ابزار دقیق و تجهیزات دریایی، هواشناسی، اپتیکی، ارتوپدی و 

غیره را می سازند و کالیبره، تعمیر، نگهداری،  تنظیم و نصب می کنند

195   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



داوطلبان شغل هایی که در زیرگروه »نیروی کارماهر 
مکاترونیکــی« قــرار می گیرند، نخســت در زمینة 
فلــزکاری و ارائة خدمات در زمینة هوشمندســازی 
سازة ساده، از جمله تخت بیمارستان، شیکروروتاتور 
وکولر آبی وگازی آمــوزش می بینند و در ادامه کار 
با سنســورهای گوناگــون برای نصــب و راه اندازی 
دستگاه هایی نظیر دستگاه جوجه کشی را می آموزند. 
از آنجا در کشور عزیزمان ایران از انرژی تجدیدپذیر 
خورشــید بهره مند بوده و می تواند مشاغل زیادی را 
برای فعالیت جوانان رشــته مکاترونیک فراهم نماید 
که می تــوان در نهایت نیز به کارهایی مانند نصب و 
راه اندازی آبگرمکن خورشــیدی و سلول خورشیدی 

)فتوولتاییک( می پردازند.
شایســتگي هاي غیرفنــي مورد نیاز شــغل های 
این ســطح از حرفه، شــامل برقراري ارتباط مؤثر، 
مســئولیت پذیري، مدیریت زمان، مدیریت منابع و 
مستندسازي هستند و نقش مهمي درسطح نیروی 
کار ماهــر مکاترونیــک دارند. شایســتگي غیرفني 
»مدیریت منابع« در بسیاري از شغل های این سطح 
نقش كلیدي ایفا مي كند. برای مثال، در به کارگیری 
میزان دقیقی از سلول خورشیدی برای ذخیره سازی 
انرژی الکتریکی متناســب با ســایر تجهیزات و یا 
به کارگیــری لولــه و پروفیل با مواد مناســب برای 
ســاخت مصنوعات مکاترونیکی که برای بهره بردار 

ضرر و زیانی به دنبال نداشته باشد، باید دقت خاصی 
به خرج دهند باید توجه داشــته باشــند، طراحی 
نامناسب و ناصحیح با نرم افزارهای نقشه کشی اتوکد 
و ســالیدورکز باعــث لطمــات جبران ناپذیر هنگام 
ساخت وسیله با دستگاه های تراش و فرز خواهد شد. 
ضمنًا یکی از تکالیف کاری مهم در اسناد بین المللی، 
کار با چاپگر ســه بعدی  است که امکان نمونه سازی 
ســریع را برای کاربــران فراهم مــی آورد. نصب و 
وپنوماتیکی   راه اندازی سیســتم های هیدرولیکــی 
ـ الکتروهیدرولیک و الکتروپنوماتیکـ  نیز از تکالیف 

کاری این سطح است.
شــغل های زیرمجموعــة حرفة کمک تکنســین 
مکاترونیــک به وظایفــی نظیر طراحــی در درایو 
)کنترل کنندة موتــور(  و کنترل کننده های منطقی 
)plc( و مانیتورینــگ خط تولید )HMI(، طراحی 
سیستم برقی با نرم افزار e-plan، نصب و راه اندازی 
شبکه های رایانه ای و نصب و راه اندازی سیستم های 
دزدگیــر و اعالم حریق، نصب و راه اندازی سیســتم 
دوربیــن مدار بســته، نصــب و راه انــدازی درهای 
اتوماتیــک افقی و عمــودی، و نصــب و راه اندازی 
تجهیزات هوشمند ساختمان، و نهایتًا برنامه نویسی 
یک اپلیکیشــن برای کنترل یک دستگاه دوحالته 

)چپ گرد و راست گرد( می پردازند. 
افــراد متصــدي ایــن شــغل ها بایــد از برخي 

توسعهحرفهاي

ویژگیهایشغلوشاغل
نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةمکاترونیک

تكنسين ارشد 
ماشين آالت 
31440494

تكنسين ارشد 
مكاترونيک توليد صنعتی 

31190394

تكنسين ارشد 
ربات 

311902394
هنرآموز 

مكاترونيک 
31190394

تكنسين ارشد 
تجهيزات پزشكی 

31190194

تكنسين تجهيزات 
حمل و نقل 

مكاترونيكی 
31150993

تكنسين ماشين های 
کشاورزی 

مكاترونيكی 
31440893

تكنسين 
مكاترونيک 

خودرو 
31150793

تكنسين 
مكاترونيک 

توليد صنعتی 
31190693

تكنسين
 CNC 

31150593

تكنسين 
ربات 

31140493

تكنسين 
اندام مصنوعی 

31130393
تكنسين 
تجهيزات 
پزشكی 

کمک تكنسين توليد صنعتی 
74210292

کمک تكنسين محصوالت 
مكاترونيكی 72110192

کارگر ماهر مكاترونيک 
74210191
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شایستگي هاي غیرفني نیز برخوردار باشند. از جمله 
موارد بسیار مهم در این حوزه، موارد مربوط به ایمني 
و زیست محیطي هســتند. تقریبًا تمام مواد مصرفي 
و ماشــین آالت در صنعت مکاترونیک، از ســطحي 
از مخاطــره و ظرفیت هــاي ایجاد حوادث شــغلي 
برخوردارند. بنابراین براي نیروي انســاني شاغل در 
این صنعت و در این سطح شغلي، اطالع دقیق از این 

موارد ضروري است.
متناسب با ویژگي ها و محدودیت هاي ایمني مواد 
مصرفي، برخورداري از شایســتگي غیرفني رعایت 
نكات زیســت محیطي از ضروریات كار در این حرفه 
اســت. شــاغالن این صنعت باید كاماًل آگاه باشند 
كه صدمه دیدن محیط زیســت مســاوي با ایجاد 
خســارت هاي مهمي بــراي محیــط كار و زندگي 

ایشان اســت. بنابراین براي شاغالن در این وظایف، 
الزم است كه بســترهاي ممكن در ایجاد مشكالت 
زیســت محیطي در حوزة شــغلي خود را به خوبي 
بشناسند و راهكارهاي پیشگیري از وقوع آن ها را فرا 

گیرند. 
از دیگر شایســتگي هاي غیرفني این سطح شغلي 
عبارت اند از: مســئولیت پذیري و مستندســازي. از 
آنجا كه بیشــتر زمینه هاي كاري نیــروي كار ماهر 
مکاترونیــک، در ارتباط با مــواد مصرفي و ابزارهاي 
مورد نیاز در این خصوص هستند، دانستن شیوه هاي 
استاندارد كار با این مواد و ابزار براي این سطح شغلي 
ضرورت دارد. مجموعه شایستگي هاي غیرفني باعث 
مي شــوند كه كارهاي قابل انجام، در بستري ایمن و 

بهره ور، صورت پذیرند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةمکاترونیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
قلمرو 

شایستگی ها
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزان

م 
 عل

ای
ی ه

تگ
یس

شا
می

معل
فة 

حر
ک 

وژی
داگ

1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ک٭
ونی

اتر
مک

تة 
رش

ی 
 فن

ای
ی ه

تگ
یس

1. توانایی نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی )400 ساعت آموزش(شا
2. توانایی نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی ) 400 ساعت آموزش(
3. توانایی نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک )400 ساعت آموزش(

4. توانایی ساخت تجهیزات مکاترونیکی )400 ساعت آموزش(
5. توانایی نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی مکاترونیکی )400 ساعت آموزش(

6. توانایی نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(

8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت نیروی کار ماهر مکاترونیک )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت تکنسین مکاترونیک )34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگی نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی تفکر سیستمی و کار گروهی )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های 
فنی تکنسین٭

ـ کسب صالحیت تکنسین مکاترونیک )تجهیزات پزشکی(
ـ کسب صالحیت تکنسین مکاترونیک )مکاترونیک خودرو(

ـ کسب صالحیت تکنسین مکاترونیک صنعتی
1800 ساعت
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت های آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند. 

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمکاترونیک
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٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی2

٭٭٭٭تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی3
٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4
٭٭٭٭نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک5
٭٭٭٭ساخت تجهیزات مکاترونیکی6
٭٭٭٭٭نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی مکاترونیکی7
٭٭٭٭٭نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان8
٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9
٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11
٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12
٭٭٭٭٭مدیریت تولید13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭ریاضی163
٭٭٭٭٭فیزیک17
٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش

منابع
1. خالصة مواد قانون برنامة پنج سالة جمهوری اسالمی ایران، 1389.

2. سیاست های کلی نظام در بخش »اشتغال، مصوب 1379 دفتر مقام معظم رهبری.
3. نقشه جامع علمی کشور.

4. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة مکاترونیک )1396(. دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای برنامه ریزی درسی مکاترونیک.

5. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی مکاترونیک )بی تا(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای 
برنامة ریزی درسی رشته مکاترونیک.

6. سند راهنمای برنامه درسی رشته مکاترونیک )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای برنامه ریزی 
درسی رشته مکاترونیک.

معرفیبستةآموزشیرشتةمکاترونیک
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بهروزخطیبی
داوودتوانا

مقاله

خودرو بیش از پیش مشخص می شود.
در حال حاضر یکــی از مهم ترین چالش هایی که 
صنعت خودروی کشــور با آن مواجه اســت، تأمین 
نیروی انســانی و تربیــت و اثربخشــی آن  در این 
مجموعه اســت. نتایج پژوهش ها مؤید آن است که 
بخش اعظمی از شــاغالن این رشته، فاقد مهارت و 
شایستگی های الزم هستند، تحصیالت باالیی ندارند 
و معمواًل براســاس کسب تجربه و وفاداری به شغل 
پدران خود، مشــغول به کار شده اند ]سند راهنمای 

برنامة درسی ...، 1392[.
با توجه به تدوین ســند راهنمای برنامة درســی 
جدید رشــتة مکانیک خودرو بر مبنای نیاز دنیای 
کار و تربیــت نیروهای متخصص مــورد نیاز بازار، 
محتوای آموزشــی به گونه ای تنظیم شده است که 
فارغ التحصیالن این رشته بتوانند وارد بازار کار شوند 
و ضمن تأمین درامد برای خود، با ایجاد کارآفرینی 
به توسعة اقتصاد کشور کمک کنند. به همین منظور 
ابتدا با بررســی نیاز بازار کار و اســتفاده از اســناد 
باالدستی، همچون اســناد مرکز آمار ایران، سازمان 
فنی وحرفه ای، بخش خصوصی و ...، شغل های نهایی 
حرفه های حوزة مکانیک خودرو استخراج و با حضور 
فعــاالن این حوزه، فعالیت های هر شــغل و مراحل 
کاری آن ها مشــخص و بر همین اســاس استاندارد 
شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین 

شد.
براین اساس فراهم کردن فرصت های آموزشی مؤثر 
در حــوزة مکانیک خودرو، با اســتفاده از روش های 
نوآورانــه و تکنیک های یاددهی ـ یادگیری، از طریق 
آموزش های رســمی و به کمک هنرآموزانی که قادر 
باشند، مؤثرترین راهبردهای آموزشی را به کار گیرند 
و با ایجاد فرصت های یادگیری معتبرتر و کاربردی تر 
برای هنرجویان رشته، مسیر رسیدن به حمل ونقل 
پویا، ایمن، روان و راحت را محقق ســازند، بســیار 

ضروری است. 

ضرورتواهمیتتربیتنیروی
انسانی)هنرآموزدررشتةمکانیک

خودرو(
فناوری شــتابان رشد و توســعه می یابد و در این 
میان صنعت خــودرو جایگاه ویژه ای در جهان دارد. 
به گواهی آمار، صنعت خــودرو پس از صنعت نفت 
دومین صنعت مهم کشور به شــمار می آید. ابداع و 
پژوهش در صنعت خودرو بی توقف و با شتاب زیاد در 
حال گسترش و توسعه است. هر روز شاهد شکوفایی 
و نوآوری روزافزون در این صنعت هســتیم و میدان 
رقابت همچنان به روی طراحان و مهندسان صنعت 

خودرو باز است. 
توجه به گسترش روزافزون صنایع خودرو و مرتفع 
ساختن نیازهای حمل ونقل، تولید و نگهداری اصولی 
خودرو یکی از ملزومات زندگی انســان شــده است 
و همان گونــه که باید در چرخــة تولید، خودرویی 
کم هزینه و با بهره وری باالتر تولید شــود،  در عرصة 
نگهداری و سرویس خودرو نیز به متخصصان آشنا با 
صنعت خودرو، مجرب و توانا برای تعمیر و نگهداری 
اصولی آن نیاز داریم. به ویژه با توجه به تولید انبوه و 
بسیار متنوع خودرو در جهان، اهمیت رشته مکانیک 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ مکانیک خودرو
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مطالعة پژوهش های انجام شده در این حوزه نشان 
می دهد، نظام آموزشــی پیشین در خصوص تربیت 
نیروی ماهر متناسب با نیاز دنیای کار صنعت خودرو 
چندان موفق نبوده است و بسیاری از فارغ التحصیالن 
این رشته در شغل های غیرمرتبط به فعالیت مشغول  
شــده اند. همچنین نیروهای تربیت شــده در این 
نظام آموزشــی مهارت کافی نداشتند و پس از پایان 
تحصیل مجبور می شدند، دوره های آموزشی فشردة 
تخصصی قبــل از ورود به بازار کار بگذرانند که این 
امر مستلزم پرداخت هزینه و زمان اضافی برای کشور 

بود. 
با توجــه بــه اهمیت رشــتة مکانیک خــودرو، 
برنامه ریزی آموزشــی دقیق و ایجاد تغییرات کارامد 
در نظــام آمــوزش فنی وحرفه ای کشــور در جهت 
افزایش بهره وری آموزش های مهارتی این رشــته و 

تربیت نیروی متخصص متناســب با نیــاز بازار کار 
ضرورت دارد. در این زمینه وزارت آموزش وپرورش، 
به عنوان بزرگ ترین متولی آموزش رســمی کشور، 

نقش بسزایی خواهد داشت. 
تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر نتیجة 
انجام پژوهش ها و چرخش هایی اســت که ضرورت 
ایجاد تحــول در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند. 
چرخش هایــی مانند توجه بــه ارزش کار و تالش، 
توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، 
اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت 
آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری 
در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و ... ]اســماعیلی، 
1395[، امکان توســعة همه جانبه و پایدار را برای 

کشور فراهم می سازند.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن اطالعات شغلی 
و حرفه ای از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو1، 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا و ...( 
استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و سازمان ها( 
جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دســته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة 

مکانیک خودرو به شرح جدول 1 است.

شغلهایرشتةمکانیکخودرو

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمکانیکخودرو

ردیف
کارگرماهرتعمیرکارخودروسواری

ردیفکدحرفه:72310191
کمکتکنسینخودروسواری

کدحرفه:74120192
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

جلوبندی ساز1سرویس کار تایر خودرو )آپاراتی(1
تعمیرکار ترمز2تعویض کنندة روغن های خودرو2
بوسترساز3تعمیرکار موتور گازی3
تعمیرکار تعلیق خودرو4تعمیرکار موتور سیکلت4
تعمیرکار فرمان5سرویس کار خودرو5
تعمیرکار سیستم سوخت رسانی بنزینی6تون آپ کار 6
سرویس کار سیستم سوخت رسانی دیزل7تعمیرکار موتورسواری7
تعمیرکار خودرو دیزل8تعمیرکار اگزوز8
تعمیرکار سیستم مکاترونیکی خودرو9تعمیرکار رادیاتور9
تنظیم  کار موتور اتومبیل10تعمیرکار جعبه دنده10
کمک سرویس کار وسایل نقلیة موتوری جاده  ای11تعمیرکار گاردان11
کمک مکانیک وسایل نقلیة موتوری جاده ای12تعمیرکار دیفرانسیل12
تعمیرکار خودرو سواری13تعمیرکار موتور جاده ای13
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منظور از توســعة حرفه ای »پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
برای رسیدن به سطوح باالی مهارت« است ]اسماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة مکانیک خودرو به 
هنرجویانی که در این رشــته تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه 
است، چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا 

دهند؛ در نمودار 1 نمای کلی توسعة حرفه ای رشتة مکانیک خودرو نشان داده شده است.

در شــغل های این حرفه لــزوم پیــروی از قوانین و 
اســتاندارد های ابالغی از ســازمان ها و نهاد های متولی 
ضروری است و پیروی نکردن از آن ها می تواند پیامدهای 
کیفری و مالی در پی داشــته باشد. اصلی ترین سازمان 
تنظیم کنندة قوانین این شــاخه »نظام صنفی کشور« 
است. هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل های 
مربوطه، تأمین محیط کار سالم به نحوی است که عالوه بر 
تأمین ایمنی شاغل، بهترین نوع خدمات به مشتری ارائه 
شود. این حرفه با فعالیت های اقتصادی مانند فروش لوازم 

یدکی در ارتباط است.
شاغالن این حرفه مانند سرویس کار خودرو، تعمیرکار 
موتور، تعمیرکار جعبه دنده و ... باید از توانایی های شناختی 
)درک شفاهی، نوشــتاری و بیان شفاهی و نوشتاری( و 

جسمانی )گفتاری، دیداری و شنیداری( و نیز مهارت های 
اجتماعی )انعطاف پذیری و برقــراری ارتباط با دیگران( 
برخوردار باشــند. به عالوه، آموزش هــای فنی وحرفه ای 
مرتبط با شغل مورد نظر را گذرانده و دارای گواهی نامة 
دورة  کارآموزی مرتبط باشند. تجربة کار در تعمیرگاه ها 
و نمایندگی های مجاز خدمات خودرویی نیز از نکته های 

حائز اهمیت برای شاغالن این رشته محسوب می شود.
شغل های زیرمجموعة »حرفة کمک تکنسین های تعمیر 
خودروهای سواری )سبک( و سنگین« به ارائة خدمات 
تعمیراتی در ســه حوزة اصلی سوخت رسانی بنزینی و 
دیزل، تجهیزات الکتریکی و سیستم های ایمنی )مانند 
ترمز( می پردازند. اهم شایستگی های غیرفنی مورد نیاز 
شــاغالن این حوزه شــامل مدیریت مواد و تجهیزات، 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةمکانیکخودرو

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

کمک تكنسين 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

هنرآموز 
مكانيک خودرو 
)23204005(

مهندسی 
مكانيک خودرو 
)21440195(

تكنسين ارشد 
مكانيک خودرو 
)31150194(

تكنسين 
مكانيک خودرو 
)31150193(

کمک تكنسين تعمير 
خودروهای سنگين 

)72310292(

کمک تكنسين تعمير 
خودروهای سواری 

)72310192(

کارگران ماهر مكانيک خودرو )72310191(
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انتخاب فناوری های مناسب، کار تیمی، تفکر سیستمی، 
تفکر خالق، مستندســازی، مدیریت زمــان و رعایت 
مسائل زیست محیطی اســت. از آنجا که کار بسیاری از 
شاغالن زیرمجموعة این حرفه، مانند تعمیر سیستم های 
سوخت رسانی، حساس است. لزوم مدیریت مواد و رعایت 
مســائل زیست محیطی پررنگ تر می شــود. به عالوه، با 
توجه به وجود شغل هایی مانند تعمیر سیستم های ترمز، 
تعلیق و فرمان در ایــن بخش، اهمیت مباحث ایمنی، 
مســئولیت پذیری و درستکاری در انجام کار برای انجام 

امور این شغل ها بسیار حائز اهمیت است.
شغل های این حرفه  با بخش ها و فعالیت های اقتصادی، 
مانند شــرکت های تولیدکنندة خودرو و لوازم یدکی، یا 

مراکز معاینة فنی وسایل نقلیه در ارتباط است. شخصیت 
و هویت حرفه ای شــاغالن این حرفه، مانند کارگر ماهر 

مکانیک خودرو، واقع گرایانه، قراردادی و متهورانه است.
در این حرفه، شــاغالن عالوه بر توانایی های کارگران 
ماهر مکانیک خودرو، باید از توانایی های ادراکی )استدالل 
قیاسی و استقرایی، به کارگیری قوانین در حل مسئله، و 
انجام محاسبات( نیز برخوردار باشند. یکی از گرایش هایی 
که در شاغالن این حرفه باید نمود داشته باشد، گرایش به 
انجام کارها به صورت تیمی است. شاغالن، ضمن اجرای 
مسئولیت مشخص شده در تیم اجرایی،  باید بتوانند در 

موقعیت های حساس تصمیم مناسب بگیرند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةمکانیکخودروشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتشاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
آموزش

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ی
ها

ن
شی

ما
تة

رش
ی

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

٭ رو
ود

خ
ک

انی
مک

1. توانایی آموزش اجرای سرویس و نگهداری خودروهای سواری )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای تعمیرات مکانیکی موتور)400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش ارزیابی تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو 

)400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش اجرای تعمیرات سیستم سوخت و جرقه )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش سازمان دهی تعمیر سیستم های برقی خودرو )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی مکانیک خودرو )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر مکانیک خودرو 
)34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین 
)34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی تضمین کیفیت در خدمات به مشتریان )34 ساعت آموزش(

 2800
ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین مکانیک خودرو تکنسین٭

ساعت
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمکانیکخودرو
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پینوشت

1. ISCO (International Standard Classification of Occupation)
منابع

1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة مکانیک خودرو )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی مکانیک خودرو.

2. سند استاندارد شایستگی  و ارزشیابی حرفة گروه شغلی مکانیک خودرو )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و 
کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی مکانیک خودرو. 

3. سند راهنمای برنامة درسی رشتة مکانیک خودرو )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 
برنامه ریزی درسی مکانیک خودرو. 

معرفیبستةآموزشیرشتةمکانیکخودرو
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةمکانیکخودرو

ف
دی
ر

عنواناجزایبستةآموزشی

ی
رس

د
مة

رنا
دب

سنا
ا

ی
رس

د
ب

کتا

وز
آم
نر

ه
ی
ما

هن
را

جو
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

وز
آم
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

جو
نر

ه
راه

هم
ی

وا
حت

م

یر
سا

٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭٭٭سرویس و نگهداری خودروهای سواری2

٭٭٭٭٭تعمیرات مکانیکی موتور3

٭٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭٭تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل5

٭٭٭٭٭تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو6

٭٭٭٭٭٭٭تعمیرات سیستم سوخت و جرقه7

٭٭٭٭٭تعمیر سیستم های برقی خودرو8

٭٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭مدیریت تولید13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش
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محمدرضانخعی
مصطفیربیعی

مقاله

دریایی که سهم اصلی را در واردات و صادرات کشور 
دارد، در بسیاری دیگر از صنایع دریایی، سهم کشور 
بسیار ناچیز است1. توســعة ساحل ها و بهره برداری 
بهینه از محیط های ساحلی و حفظ بوم سازگان آن ها 
مســتلزم به کارگیری نیروی کار متخصص، شایسته 
و کارامد اســت. این در حالی اســت که حوزة علوم 
و فنونی دریایــی با چالش کمبود نیروی انســانی 

متخصص برای کار مواجه است2.
از ســوی دیگر، توســعة صنعت کشتی ســازی و 
وجود موتورهای عظیم الجثه در کشتی های تجاری 
و صنعتی، دستگاه های محرک کشتی، دستگاه های 
کمکــی روی یگان های شــناور، و... لــزوم پرورش 
نیروهای ماهر و توانمند و به کارگیری آن ها را بیش 
از پیش اجتناب ناپذیر می نماید. لذا ضرورت و اهمیت 
وجود هنرآموزانی با صالحیت که بتوانند بسترهای 
الزم را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و تحقق 
هدف های اســناد باالدستی در حوزة صنایع دریایی 
کشــور در نظام آموزش های رســمی فراهم سازند، 

بسیار احساس می شود.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
با توجه بــه چشــم انداز 1404 و ویژگی های آن، 
آموزش و پژوهش دریایی دارای مؤلفه های مهمی در 
حوزة علم و فناوری اســت و دستیابی کشور به مقام 
اول در منطقــه، ارتباط تنگاتنگی با وضعیت دریایی 
کشــور دارد و از این رو پیشرفت جدی کشور در این 
حوزه را طلــب می کند. اقتدار دریایــی را می توان 
به عنوان توانمندی همه جانبة کشــور در دریا برای 
حضور مؤثر و برتــر در تمامی فعالیت ها )اقتصادی، 
اجتماعی، نظامی و علمی( و بهره برداری حداکثری 

از منافع حاصل، تعریف کرد.
با توجه به این مقدمات، الزم اســت بســیاری از 
فعالیت های اقتصادی کشــور سمت و سوی دریایی 
بگیــرد و در ســال های آینده به نوعــی در ارتباط 
با ســاحل ها و دریاها باشــند. در این راستا، مبنای 
چشم انداز 20 سالة کشــور توسعة مبتنی بر دانایی 
اســت. از آنجا که دانش دریایی در جامعة تخصصی، 
تصمیم ســاز، و عموم مردم، چندان گسترش نیافته 
اســت، بنابراین وظیفة مراکز آموزشــی و پژوهشی 
مرتبط با دریا بسیار سنگین تر می شود. به جز ترابری 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ مکانیک موتورهای دریایی
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تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر، نتیجة 
انجام پژوهش هایی است که ضرورت ایجاد تحول در 
نظام آموزشــی را تبیین کرده اند و چرخش هایی را 
سبب شــده اند؛ چرخش هایی مانند توجه به ارزش  
کار و تالش، توجه به اسناد باالدستی و سیاست های 
کلی کشور، استفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز 
بر کیفیت آموزش و تربیــت  فنی وحرفه ای، و توجه 
به کل نگری در آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای که 
تحقق توسعة همه جانبة پایدار را برای کشور فراهم 

می سازند.
رشــتة مکانیک موتورهای دریایی از رشــته هایی 

است که در آموزش های فنی وحرفه ای، قبل از تغییر 
ساختار نظام آموزشــی، وجود داشت. تغییر نظام با 
تغییر رویکرد تألیف کتاب های درســی رشته همراه 
شد و کتاب های درسی با توجه به رویکرد پودمانی و 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی تألیف شدند. در تألیف 
این کتاب ها از متخصصان حوزة علوم دریایی )ادارة 
اموردریایی، مؤسســة کشتی رانی جمهوری اسالمی 
ایران، نیــروی راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، نیروی راهبردی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ایران و ...( استفاده شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغل های رشتة مکانیک موتورهای دریایی براساس اسناد موجود برنامة درسی رشته، نظیر برنامة تفضیلی 
دورة کاردانی اســتخراج شده اند. شغل های مذکور که در جدول فهرست شده اند، طی نیازسنجی که در نظام 

سالی ـ واحدی انجام گرفت، تعیین شدند. 

منظور از توســعة حرفه ای »پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
برای رسیدن به سطوح باالی مهارت« است )اسماعیلی، 1392(. توسعة حرفه ای در رشتة مکانیک موتورهای 
دریایی به هنرجویانی که در این رشته تحصیلی می کنند نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار 
چگونه است، چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند و تا چه سطحی می توانند خود 
را ارتقا دهند. در نمودار 1 نمای کلی توسعة حرفه ای رشتة مکانیک موتورهای دریایی نشان داده شده است.

شغلهایرشتةمکانیکموتورهایدریایی

توسعةحرفهای

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمکانیکموتورهایدریایی

عنوانشغلیردیف

تعمیرکار توربین کشتی1

روغن کار و گریس کار کشتی2

سرویس کار موتور کشتی3

مکانیک موتور لنج4

مکانیک موتور کشتی5

تکنسین ساخت و تعمیر کشتی6

متصدی موتورخانة کشتی7

مونتاژکار کشتی8

بدنه ساز کشتی9

مونتاژ کار موتور کشتی10
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شغل هایی که در زیرگروه حرفة متصدیان مکانیک 
موتورهای دریایی قرار می گیرند، عمدتًا شــغل هایی 
هستند که متصدیان آن ها خدمات مرتبط با شناورها 
را ارائه می دهند. از جمله شغل هایی که در شناورها 
در ســطح L1 ارائه می شــوند، »ملــوان موتورخانة 

کشتی« است. 
شایســتگی های غیرفنی موردنیاز شــاغالن این 
سطح عبارت اند از: مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، 
اجتماعی بودن، مستندسازی و مهارت گوش کردن 
که نقــش مهمی در انجام صحیح کارها و داشــتن 
ارتبــاط با همــکاران و کار تیمی دارنــد. هر یک از 
شایســتگی های غیرفنی در جای خود نقش مهمی 
در ایفــای نقش کارگــران، ملوانــان و تعمیرکاران 
دارند. برای مثال، رعایت نکردن شایستگی غیرفنی 
»مسئولیت پذیری« هنگام تعمیر یا سرویس موتور و 
توربین کشتی، می تواند خسارت های سنگینی برای 
شــرکت های حمل ونقلی یا صاحب کشــتی داشته 

باشد.
از قوانین و استانداردهایی که ملوانان و تعمیرکاران 
موتورها و توربین های کشــتی و شــناورها با آن ها 
سروکار دارند، می توان به »کنوانسیون کار دریایی« 
که قانون اساســی دریانوردان محســوب می شود، 

اشــاره کرد، عملکرد این قانــون و قوانین ایمنی و 
امنیــت (SOLAS)، قوانین جلوگیــری از آلودگی 
(MARPOL) و قوانیــن آموزشــی و مدرک دهــی 
(STCW)، رفــاه دریانــوردان را تأمین خواهد کرد. 
پیروی از کنوانسیون مذکور برای تمامی کشتی های 
بــاالی 500 تن ظرافــت ناخالــص )GT ( که در 
آب های بین المللی تردد می کنند، به جز کشتی های 
ماهی گیری و کشــتی هایی که در آب های داخلی و 
سرزمینی تردد می کنند و کشتی های نظامی، الزامی 
اســت و تقریبًا همة جنبه هــای کار و زندگی روی 
کشتی را پوشش می دهد. این جنبه ها عبارت  هستند 
از: حداقل سن؛ قراردادهای استخدامی؛ ساعت های 
کار و استراحت؛ پرداخت دستمزد؛ مرخصی ساالنه؛ 
بازگشــت به میهن؛ مراقبت های پزشــکی؛ خدمات 
اســتخدام و اشتغال؛ وســایل راحتی؛ غذا؛ مقررات 

بهداشت و ایمنی؛ رسیدگی به شکایات دریانوردان.
شــخصیت و هویت حرفه ای شــغل های رشــتة 
مکانیک موتورهای دریایی از نوع واقع گراســت. در 
اکثر شــغل های این رشته افراد )مهندسان پنجم یا 
تعمیرکاران و ملوانان( با جدیت و واقع بینی در امور، 
همراه با تفکر در انجــام مهارت های مربوطه تالش 
می کنند، آن ها با عالقه مندی در انجام مهارت ها در 

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةمکانیکموتورهایدریایی

سطح يک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار

سطح پنج مهندسان

افسر مهندس دوم

افسر مهندس سوم و چهارم

هنرآموزی 
مكانيک 

موتورهای 
دريايی

230204305

افسر مهندس پنجم )تعميرکاران(

23204305     ملوانی



نگهداری، شناسایی و عیب یابی و رفع آن، راه حل های 
عملی را به کار می گیرند. شرایط و ویژگی های محیط 
کار در رشــتة مکانیک موتورهای دریایی به گونه ای 
است که شــاغالن می باید از توانایی های جسمانی 
)گفتاری، دیــداری و شــنیداری(، توانایی فیزیکی 
)انعطاف پذیــری و برقــراری ارتباط بــا همکاران(، 
توانایی شــناختی )درک شفاهی، درک نوشتاری، و 
بیان شفاهی و نوشتاری( و توانایی ادراکی )استدالل 
قیاســی و اســتقرایی، به کارگیــری قوانین در حل 
مســائل، و واکنش بــه موقع در شــرایط مختلف( 

برخوردار باشند.
مدارک موردنیاز در سطح L1 عبارت اند از: گذرنامه؛ 

کارت سالمت؛ شــناس نامة دریانوردی؛ گواهی نامة 
چهارگانه شــامل: بقا در دریا، اطفای حریق، ایمنی 
فردی و کمک های اولیه. خدماتی که در شــناورها 
در ســطح L1 ارائه می شوند، توسط ملوانان صورت 
می گیرد مانند دســتیاری مهندسان کشتی و انجام 

کارهای خدماتی در کشتی.
مدارک موردنیاز در سطح L2 عبارت اند از: گذرنامه؛ 
کارت سالمت؛ شــناس نامة دریانوردی؛ گواهی نامة 
چهارگانه شــامل: بقا در دریا، اطفای حریق، ایمنی 
فردی و کمک هــای اولیه. ضمنــًا گواهی نامه های 
آگاهی های امنیتی و گواهی نامة شایســتگی افســر 

مهندس نیز موردنیاز است.

جدول2.صالحیتحرفهایهنرآموزانرشتةمکانیکموتورهایدریایی
شاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی هنرجویان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ک
انی

مک
ة
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

ی
یای

در
ی

ها
ور

وت
م

1. توانایي آموزش ایمنی در دریا )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش تولید به روش دستی و ماشینی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش ملوانی )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش جوش کاری برق و گاز )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش و نگهداری و تعمیر سامانة رانشی کشتی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش نگهداری و تعمیر ماشین آالت کشتی )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني تخصصی )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت كارگر ماهر مکانیک 

موتورهای دریایی )34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین مکانیک 

موتورهای دریایی )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي نگهداری فناوری های به کارگرفته شده )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي مدیریت منابع و تجهیزات در محیط کار )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت تکنسین مکانیک موتورهای دریایی )1800ساعت(تکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمکانیکموتورهایدریایی
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محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش

پینوشتها
1. مروری بر صنایع دریایی و حوزه های مرتبط با دریا در اسناد باالدستی )1396(.

2. سند راهبردی توسعة آموزش عالی کشور در حوزة علوم و فنون دریایی و اقیانوسی )1392(.

منابع
1. راهنمای برنامه درســی رشــتة مکانیک موتورهای دریایی )1393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.
2. اســتاندارد ارزشیابی رشــتة مکانیک موتورهای دریایی )1393(. ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش.
3. استاندارد شایستگی حرفه ای رشتة مکانیک موتورهای دریایی )1393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. 
4. سند راهبردی توسعة آموزش عالی کشور در حوزة علوم و فنون دریایی و اقیانوسی )1392(. معاونت آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.

5. کیانی فالورجانی، فرهاد و منصوری، وحید )1396(. »مروری بر صنایع دریایی و حوزه های مرتبط با دریا در اسناد باالدستی«. نوزدهمین همایش 
صنایع دریایی. آذرماه.

معرفیبستةآموزشیرشتةمکانیکموتورهایدریایی
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معصومهسلطانرضوانفر
حمیدهنظریتاجآبادی

مقاله

عملکرد فارغ التحصیل این رشته می شد.
همین امر لزوم بازنگری و بازســازی آموزش های 
فنی وحرفه ای را نشان می دهد که رشتة تربیت بدنی 

نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزرشتةتربیتبدنی(

ورزش به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در 
توســعة پایدار در تمام دوران زندگی انسان ها دارای 
اهمیت اســت. ولی چون مبنای تربیت جســمی و 
روحی در ســنین جوانی گذاشته می شود، باید برای 
آن در دورة نوجوانــی و جوانــی اهمیت بیشــتری 
قائل شــد. تربیت بدنــی و ورزش اگر به طور اصولی 
و براســاس برنامه ای منظم و درست انجام شود، در 
تحقق بســیاری از نیازهای دوران جوانی، شناخت 
زندگی اجتماعی و اصالح یا جلوگیری از بسیاری از 

رفتارهای انحرافی نقش مؤثری خواهد داشت.
با توجه به اینکه شــاخة آموزش فنی وحرفه ای در 
نظام جدید آموزشی براساس برنامة درسی ملی، در 
کنار شاخه های نظری به منظور تربیت نیروی انسانی 
متخصص و ماهــر در بخش های متفاوت اقتصادی، 
ایجاد شــده اســت، انتظار می رود که فراگیرندگان 
بااستعداد، توانمند و باعالقه به این شاخه گرایش پیدا 
کنند تا بتــوان از طریق آموزش به هدف راهبردی، 
یعنی ایجاد اشــتغال دست یافت. واضح است، عالوه 
بر آثار مهمی که این آموزش ها در ایجاد اشتغال مولد 
دارند، از آثار فرهنگــی و تربیتی برای پرورش افراد 

متکی به خود و مستقل نیز برخوردارند.
از این رو در راســتاي تحقق موارد مذكور، پرورش 
هنرآموزانــي متعهــد و توانمند كه قادر باشــند با 
استفاده از تجهیزات مدرن و بهره گیري از راهبردهاي 
یاددهي ـ یادگیري متخصصاني كارآمد و شایســته 
در هنرســتان ها تربیت كنند از مهم ترین اولویت ها 

به شمار مي رود.

مقدمه
در سال  های گذشــته، با توسعة روزافزون فناوری 
اطالعات و البتــه افزایش بی تحرکی، صنعت ورزش 
در ابعاد وسیع و شکل های متفاوت در زندگی انسان 
حضــور یافته و امکانات مفید و گوناگون این صنعت 
نیازهــای جدیدی پیش روی انســان مــدرن امروز 
قرار داده اســت. بدیهی اســت که یکی از مهم ترین 
عوامل رشــد تربیت بدنی و صنعت ورزش کســب 
صالحیت های انســانی و الهی، به همراه گســترش 
شایستگی های نیروی کار است که متخصصان آینده 
را قادر می ســازد، به ظرفیت های جسمانی، روحی و 
روانی متعالی برسند و به انسان هایی سالم و برومند 

تبدیل شوند. 
رشتة تربیت بدنی در نظام آموزشی فنی وحرفه ای 
فعلی، از ســال 1372 تشــکیل و در هنرستان های 
تازه تأســیس این رشته آموزش داده شد. حاصل آن 
9 تــا 10 دوره فارغ التحصیل بود کــه به دوره های 
کاردانــی این رشــته وارد شــدند. با وجــود تمام 
تالش های متخصصان، مدرســان، کارشناسان این 
حوزه، حضور فارغ التحصیالن در بازار کار که وجهی 
دیگر از هر برنامة درســی فنی وحرفه ای اســت و به 
آن هویت می دهد، مطلــوب نبود. دلیل این امر نیز 
فقدان زیرســاخت های الزم برای کمک به اشتغال، 
خوداشــتغالی و توســعة کارآفرینی در برنامه های 
درســی بود کــه در نهایت ســبب کاهش کیفیت 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ تربیت بدنی
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تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر، نتیجة 
انجام پژوهش ها و چرخش هایی اســت که ضرورت 
ایجاد تحــول در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند. 
چرخش هایــی مانند توجه بــه ارزش کار و تالش،  
توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، 
اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت 
آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری 
در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، و ... تحقق توسعة 

همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. بر 
همین اساس در رشــتة تربیت بدنی، به منظور رفع 
نقاط ضعف و آســیب های فعلی، اطالعات شغلی و 
حرفه ای از اســناد موجود ملــی و بین المللی و نیز 
خبرگان دنیای کار و مطالعات تطبیقی گردآوری و 
استخراج شــد و بر مبنای این یافته ها برنامة درسی 

رشتة تربیت بدنی تغییر یافت.

از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن اطالعات شغلی 
و حرفه ای، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو، 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا و ...( 
استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و سازمان ها( 
جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دســته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة 

تربیت بدنی به شرح جدول 1 است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

مشاغلقابلاحرازدررشتةتربیتبدنی

جدول1.حرفههاومشاغلرشتةتربیتبدنی

کدگروهکاری/نامگروهکاری/شغلردیف
L1کدگروهکاری/نامگروهکاری/شغلردیفشغل

L2شغل
342231بازیکن دارت34210191341بدن ساز عمومی )آمادگی جسمانی(1
342232بازیکن تیروکمان34210191332ژیمناستیک کار2
342233بازیکن شطرنج34210191323دو و میدانی کار3
342234بازیکن تیراندازی34210191314شناگر4
342235بازیکن پینت بالp5- 342149کشتی گیر5

دستیار ورزش های بومی و p6-342154ایروبیک کار )ورزش هوازی(6
342236سنتی

342237دستیار روان درمانگر ورزشی34210191367بازیکن والیبال7

دستیار برنامه ریز تغذیة 34210191378بازیکن هندبال8
342238ورزشی

34210191419بازیکن بدمینتون9
تکنسین مطالعات سالمت 
و ورزش برای افراد دارای 

معلولیت
342239

3422240دستیار مدیر اماکن ورزشی342101914310بازیکن پینگ پنگ10
342241کمک تکنسین امور ورزشی342101913911بازیکن بسکتبال11

دستیار تحلیل گر فنی 342101913812بازیکن فوتسال12
342242)آنالیزور(

دستیار طراح جدول های 342101914013بازیکن فوتبال13
342243مسابقات ورزشی

342244دستیار پیکرسنجp14- 342147بازیکن کاراته14
p-342146بازیکن اسکیت15

342245دستیار بدن ساز مدرن15
p-342148بازیکن تکواندو16
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توسعة حرفه ای پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای »رسیدن 
به سطوح باالی مهارت« است. توسعة حرفه ای در رشتة تربیت بدنی به هنرجویانی که در این رشته تحصیل 
می کنند نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار حرفه ای چگونه است، چطور می توانند در شغلی 
که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند، و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا دهند که نمودار 1 این مسیر 

را نشان می دهد.   

L1الف(تواناییهایشاغلدرسطح
رشتة تربیت بدنی نقش مؤثری در زمینة توانبخشی 
و بهســازی جســمی و روانی افراد جامعه دارد و به 
همیــن دلیل از جایگاه مهمی برخوردار اســت. لذا 
تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته 
بسیار ضروری و کاربرد آن در امر آموزش وپرورش و 

بهداشت فردی و اجتماعی بسیار گسترده است.
شغل هایی که در این زیرگروه قرار می گیرند، عمدتًا 
شــغل هایی هســتند که انواع ورزش های تفریحی 
و رقابتی، کار با وســایل ورزشــی، حفظ و نگهداری 
وسایل ورزشی و مراقبت از سالمت فردی را پوشش 
می دهند. این شــاغالن باید از قدرت، اســتقامت، 
انعطاف، توان، تعادل، هماهنگی، چابکی و ســرعت 
خوب و مناســبی برخوردار باشند. همچنین دارای 
توانایی های حســی، دیداری و شــنیداری، عالقه، 
پشــتکار، جدیت، شجاعت، سرســختی، کوشایی، 

خودانگیختگی، خالقیت، ســازگاری، مربی پذیری و 
هوش حرکتی باشند.

تجربة مورد نیاز این شغل ها عبارت اند از: شرکت در 
مســابقات قهرمانی مدرسه ها و باشگاه ها و گذراندن 

دوره های ویژه برای اخذ مدرک مورد نیاز.

L2ب(تواناییهایشاغلدرسطح
برای شغل های این زیرگروه همة توانایی ها سطح 
L1 مورد نیاز است. به عالوه، داشتن دانش رشته های 
گوناگون ورزشی در حد بازیکن ورزشی و یا مهارت  
در یک رشتة ورزشی خاص، کسب پایین ترین درجة 
داوری و مربیگری در رشــته یا رشته های ورزشی و 
نیز تجربة شــرکت در مســابقات قهرمانی کشوری، 
اســتانی، دانش آمــوزی و لیگ هــا یــا عضویت در 
تیم های ملی ضروری اســت. شاغالن باید از قدرت، 
استقامت، انعطاف، توان، تعادل، هماهنگی، چابکی 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةتربیتبدنی

سطح پنج

سطح چهار

سطح سه

سطح دو

سطح يک

هنرآموز 
تربيت بدنی

23201905

مديران مراکز ورزشی و تفريحی
143110195

کارشناسان تربيت بدنی   3421094

تكنسين ورزشی
3421093

مربيان آمادگی 
جسمانی و تفريحی

مربيان ورزشی 
34220093

کمک تكنسين ورزشی 3421092

ورزشكار   3421091

L3
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و سرعت خوب و مناسبی برخوردار باشند. همچنین  
توانایی های حسی، دیداری و شنیداری شاغالن باید 
قابل توجه باشد و عالقه، پشتکار، جدیت، شجاعت، 

خالقیت،  خودانگیختگی،  کوشــایی،  سرســختی، 
ســازگاری، مربی پذیری و هوش حرکتی متناسب با 

مشاغل مرتبط را داشته باشند. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهتربیتبدنی
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةتربیتبدنیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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1. توانایی آموزش اجرای پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای توسعه مهارت های چابکی ـ ذهنی )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش اجرای توسعه مهارت های حرکتی با توپ )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای توسعه مهارت های رزمی ـ هدفی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش اجرای توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش سازمان دهی توسعة سالمت و سبک زندگی با ورزش )400 ساعت 

آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی تخصصی )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت ورزشکار )34 ساعت 
آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین ورزشی )34 
ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی ارزش های اخالقی در محیط های ورزشی )34 ساعت آموزش(

~  2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین تربیت بدنیتکنسین٭

é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة تربیت بدنی )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
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معصومهصادق
اکرمدهقانی

مقاله

اســتانداردهای جهانی، پوشش 75 درصدی کودکان را 
در زمینة آموزش های پیش از دبستان نشان می دهند. با 
توجه به اختالف فاحش آمارهای جهانی با کشور ما در 
پوشش آموزش کودکان زیر هفت سال، و برای رسیدن 
به اســتانداردهای بین المللی در این زمینه، رشــد 25 

درصدی تا سال 1404 پیش بینی می شود.
 طبق آمارهای سازمان بهزیستی کشور، تعداد کودکان 
برخوردار از آموزش زیر هفت ســال در ســال 1392، 
600هزار نفر، تعداد مهدهای کــودک 16هزار واحد و 
هزار نفر بوده اســت که با پیش بینی  تعداد مربیان، 50  
رشــد 25درصدی تا ســال 1404، تعداد کودکان زیر 
هفت سال به 750هزار نفر، تعداد مهدکودک ها 20هزار 
واحد و تعداد مربیان 62500نفر خواهد رسید. با توجه 
به آمارهای ذکر شــده، در حدود 12500 مربی کودک 
کمبود خواهیم داشت که باید ساالنه، دو هزار نیرو در این 
زمینه تربیت شود. آمارهای وزارت آموزش وپرورش نیز 
تقریبًا در همین حدود کمبود را نشان می دهند. الزم به 
توضیح است، توجه به دلیل هایی مانند: اشتغال مادران، 
ایجاد محیط های مناسب برای رشد و یادگیری کودکان، 
درمان آسان و به موقع مشکالت کودکان، و ... نیز ضرورت 
وجودی مربیان متخصص و مراکز پیش از دبســتان را 

بیش از پیش نمایان می سازد.

با توجه به موارد فوق و ضرورت دســتیابی به توسعة 
پایدار، الزم اســت مربیان در سطح دیپلم از آموزش با 
کیفیت برخوردار باشــند. گذراندن دورة سه ســاله در 
آموزش فنی وحرفــه ای برای اخذ دیپلم تربیت کودک، 
امکان برخورداری از آموزش طوالنی مدت، عمیق و همراه 
با کار عملی را فراهم می سازد. آنچه که در این زمنیه از 
اهمیت خاصی برخوردار است، ضرورت وجد هنرآموزانی 
متعهد و توانمند اســت که قادر باشــند با استفاده از 
فناوری هــای مدرن و بهره گیری از راهروهای یاددهیـ  
یادگیری متناسب با موضوع تدریس، هنرجویانی کارآمد 

و شایسته در سطح دیپلم )L1 و L2( تربیت نمایند.

مقدمه
کودکان ارزشمندترین سرمایه های انسانی هر جامعه اند 
که در ساختن آیندة هر کشور نقش مؤثری دارند. آن ها 
زمانی می تواننــد این نقش را به درســتی انجام دهند 
که از توانمندی های الزم بهره مند باشــند. برخورداری 
کودکان از حق آموزش، به ویژه آموزش با کیفیت، یکی 
از روش های اساسی توانمندسازی کودکان است. آموزش 
با کیفیت، آموزشی است که رشد و تکامل همه جانبه و 
یکپارچة کودک را تضمین می کند. دستیابی به آموزش 
با کیفیت، مســتلزم داشتن برنامه ای صحیح و مربیانی 
کارامد برای اجرای آن است. چنین آموزشی در سال های 
پیش از دبستان از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا 
براساس پژوهش های انجام شــده، دوران اولیة کودکی 
در شکل گیری شــخصیت کودکان نقش مؤثری دارد 
و یادگیری ســریع تر، آسان تر و عمیق تر اتفاق می افتد. 
تدوین برنامة آموزشــی برای مربیــان، اولین گام برای 
توانمندسازی آن ها در زمینة اجرای آموزش با کیفیت در 

سال های پیش از دبستان است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
متخصص

آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان یکی از اجزای مهم 
نظام آموزش وپرورش کشــورها، مسئول اصلی تربیت 
نیروی انســانی ماهر و نیمه ماهر است. این آموزش ها 
ابــزاری برای رفــع نیازهای بــازار کار و گام مؤثری در 
زمینة توســعه ملی محسوب می شــوند. »نیازسنجی 
آموزشی« نشان دهندة تقاضاهای آموزشی و مبنایی برای 
برنامه ریزی و تدوین محتوای آموزشی است. برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص در آموزش های پیش از دبستان 

با تحلیل وضعیت بازار کار نتایج زیر حاصل شد:
é در سرشماری سال 1385، جامعة کودکان زیر هفت 
ســال، حدود هفت میلیون نفر بوده است1 که بر اساس 
آمارهای وزارت آموزش وپرورش و ســازمان بهزیستی 
کشــور، تنها 10 درصد از این کودکان در مراکز پیش 
از دبســتان آموزش می بینند. این در حالی اســت که 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ  تربیت کودک
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تحوالت نظام آموزشي كشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش ها و چرخش هایی است كه ضرورت ایجاد تحول در 
نظام آموزشي را تبیین كرده اند؛ چرخش هایی مانند توجه به ارزش كار و تالش، توجه به اسناد باالدستي و سیاست های 
كلي كشــور، استفاده از تجربه های بین المللی، تمركز بر كیفیت آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری در 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و ...که تحقق توسعة همه جانبه و پایدار را براي كشور فراهم می سازند ]اسماعیلی، 1395[.  
نظام آموزش فنی وحرفه ای رسمی به عنوان یکی از اجزای مهم نظام آموزش وپرورش کشورمان، متصدي اصلی تربیت 
نیروي انسانی ماهر و نیمه ماهر در سطح پیش از دانشگاه است و در زمینة تربیت نیروی انسانی ماهر برای آموزش های 
پیش از دبستان، از سال 1346 با تأسیس رشتة کودکیاری، گام های ارزشمندی در این زمینه برداشته و همواره در جهت 
به روزرسانی این رشته کوشا بوده است. از جمله در سال 1373، به همراه تغییر نظام آموزشی، در رشتة کودکیاری نیز 
تحوالت و به روزرســانی صورت گرفت. به دنبال آن، با تغییر بنیادین نظام آموزشی که دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
آموزش های فنی وحرفه ای از ســال 1390 به طراحی و تدوین برنامه ریزی درسی در آموزش های فنی وحرفه ای همت 
گماشت، گروه بهداشت و سالمت که یکی از گروه های فنی وحرفه ای دفتر است، نیز با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد 
و کارامد برای ارائة خدمات در مراکز پیش از  دبســتان، مراکز تربیت بدنی، مراکز تربیتی و فرهنگی، و غیره به طراحی 
و برنامه ریزی اقدام کرد. در رشــتة کودکیاری، پس از بررسی نتایج بازخورد از سطح های متفاوت اجرا، انجام مطالعات 
تطبیقی، و تغییراتی که در رویکردهای آموزشی و پرورشی در حوزة پیش از دبستان مبنی بر مداخلة تربیتی به جای 
کمک رسانی و مراقبت رخ داده، عنوان رشته به تربیت کودک تغییر یافت با این امید که بتواند نیازهای بازار کار و نیازهای 

آموزشی این حوزه را برآورده سازد.

با توجه به تغییرات وســیع و سریع در حوزة فناوري و تغییر ساختاري هرم شغلي در زمینه های فنی وحرفه ای، 
همان گونه که قباًل اشــاره شد، پژوهشــی در ارتباط با طراحي و تدوین فرایند برنامه ریزی درسي در آموزش هاي 
فنی وحرفه ای انجام شد. یكي از مؤلفه های این فرایند »نیازسنجي شغلي« است كه بر اساس هدف ها و ضرورت های 
مشخصي انجام می شود. در نیازسنجی شغلی برای رشتة تربیت کودک به اسناد قبلي اجرا شده و اسناد باالدستي، 
 ASCO ،O*NET ،NOC مانند اسناد مركز آمار ایران، منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای و منابع بین المللی مانند
مراجعه شد. همچنین از خبرگان و شاغالن دنیای کار )مدیران و مربیان پیش از دبستان( اطالعات شغلی جمع آوری 
شد و مجموعه ای از این شغل ها و حرفه های مرتبط با استانداردهاي شغل ها و حرفه های ISCO2008، طبقه بندی 

شدند. شغل های قابل احراز در رشتة تربیت کودک در دو سطح L1 و L2 در جدول 1  نشان داده شده اند:

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایقابلاحرازرشتةتربیتکودک

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةتربیتکودک

جدول2ـ1.مربییارپیشازدبستانL2(53110192(ردیفجدول1ـ1.مراقبکودک53110191)L1(ردیف
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

مربي یار سرگرمي و بازي مراكز پیش از دبستان1مراقب ورزش كودك پیش از دبستان1
مربی یار فعالیت های علمي كودكان2دایه2
مربی یار فعالیت های فرهنگيـ  اجتماعي3مراقب تغذیة كودك3
مربی یار خالقیت4پرستار بچه4
مربی یار موسیقي و تئاتر5مراقب بهداشتي محیط بستة مراكز پیش از دبستان5
مربی یار قصه گویی6مراقب بهداشتي محیط باز مراكز پیش از دبستان6
مربی یار خواندن7مراقب ایمني محیط بستة مراكز پیش از دبستان7
مربی یار نوشتن8مراقب ایمني محیط باز مراكز پیش از دبستان8
مربی یار ارتباط و مشاركت در فعالیت ها9مراقب استراحت و اوقات فراغت كودك9
مربی یار نمایش های خالق10رابط بین مدیر و كاركنان مراكز پیش از دبستان10
مربی یار ارتباط و مشاركت با دیگران11مراقب ارتباط و مشاركت با كاركنان11
مربی یار رشد عاطفي ـ اجتماعي كودك12رابط مراكز پیش از دبستان با والدین12
مربی یار زبان آموزی كودك13مراقب ورود و خروج كودك با همكاري سایر همكاران13
مربی یار رشد شناختي كودك14مراقب مشاركت كودك در فعالیت ها14
مربي یار رشد خودآگاهی كودك15مراقب كودك بیمار15
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برای پیش بینی و امکان پیشرفت در شغل مربی مراکز پیش از دبستان و ایجاد مسیرهای متنوع برای ارتقای 
شغلی در آن، الزم است مسیر توسعة حرفه ای آن مشخص شود. این مسیر پیشرفت شغلی و ارتقای هنرجویان 
را از سطحی پایین تر به سطحی باالتر نشان می دهد. همچنین به آن ها نشان می دهد تا چه سطحی می توانند 

پیشرفت کنند. در نمودار 1 نمای کلی توسعه حرفه ای رشتة تربیت کودک نشان داده شده است:

با توجه به اینکه هنرجویان این رشته تا پایان دورة دوم 
)L1( و  متوسطه می توانند در دو شــغل مراقب کودک
)L2( وارد بازار کار شوند، بنابراین  مربی یار پیش از دبستان 

ویژگی های هر شغل به تفکیک شامل موارد زیر است:
الف.مراقبکودک:

é وظیفة مراقبت و کنترل کودک را در راســتای رشد 
همه جانبة او بر عهده دارد.

é روابط اجتماعی درست و عالقه مندی به فعالیت های 
هنــری، از مهم ترین ویژگی های شــخصیتی و هویت 

حرفه ای اوست.
é برای انجام وظایف خود دارای شایستگی های غیرفنی، 
مانند مسئولیت پذیری، اجتماعی بودن، مدیریت زمان، 
مدیریت مواد و تجهیزات، و داشــتن درک درســت از 

سیستم های سازمانی است.
é برای انجام وظیفه الزم است از آخرین دستورالعمل ها، 

قوانیــن و مقــررات وزارت آموزش وپرورش و ســازمان 
بهزیستی کشور در حوزة پیش از دبستان آگاهی داشته 

باشد.
é در مورد چگونگی ایجاد و تأمین محیط سالم و ایمن 

برای کودکان آگاهی الزم را دارد.
ب.مربییارپیشازدبستان:

é مســئولیت مراقبــت، نظــارت، و کمــک در اجرای 
فعالیت های آموزشی و پرورشــی کودک را، در راستای 

رشد همه جانبة او بر عهده دارد.
é روابط اجتماعی درست، جست وجوگری و عالقه مندی 
به فعالیت های هنری از مهم ترین ویژگی های شخصیتی و 

هویت حرفه ای اوست.
é برای انجام وظایف خود دارای شایستگی های غیرفنی، 
مانند مســئولیت پذیری، اجتماعی بودن، مشارکت در 
فعالیت ها، توانایی آموزش و کمک به دیگران و داشــتن 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

L1
L2
L3
L4
L5

پرستار تخصصی 
22210493

مدير بخش
 بهداشت

مدير بخش 
تأمين اجتماعی 
13440395

دستيار امور اجتماعی 
34120293

مراقبت کنندگان 
بهداشت خانگی 

53220392

دستيار پرستاری 
32210293

دستياران 
مراقبت های بهداشتی 

53210492

مشاورين کار و 
امور اجتماعی 
26350393

مربی کودک 
23420194

هنرآموزی 
مربی کودک 
23201805

مديران بخش 
مراقبت از کودک 

13410195

مربی يار ارشد 
پيش از دبستان 

32600193

مربی يار پيش 
از دبستان 

53110192

معلم ياران 
53120292

مديران بخش 
آموزش 

13450295

معلمان مدرسه 
ابتدايی 

23410294

مراقب کودک 53110191

L5

L4

L3

L2

L1

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةتربیتکودک
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هنرآموزان مواد درســی تخصصی رشتة تربیت کودک، عالوه بر داشتن شــرایط عمومی و به ویژه اخالقی 
معلمی و گواهی صالحیت تدریس و ارزشیابی، باید برحسب پایه و نوع مادة درسی دارای صالحیت هایی که 

در جدول 2 آمده است، باشند.

تفکر خالق است.
é برای انجام وظیفه الزم است، از آخرین دستورالعمل ها، 
و قوانیــن و مقررات وزارت آموزش وپرورش و ســازمان 
بهزیستی کشور در حوزة پیش از دبستان آگاهی داشته 

باشد و آن ها را رعایت کند.
é توانایی بارز مربی یار پیش از دبســتان قوة استدالل و 

تولید ایده، انعطاف پذیری، ایستادگی، همدلی و مشارکت 
است.

é از استانداردهای تعیین شدة وزارت آموزش وپرورش و 
سازمان بهزیستی کشــور در حوزة محیط سالم و ایمن 
کودکان آگاهــی الزم را دارد و آن ها را در محیط کاری 

خود رعایت می کند.

صالحیتحرفهایهنرآموزان

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةتربیتکودکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ک
ود

تک
ربی

ةت
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایي آموزش اجراي مراقبت از سالمت کودک )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای کنترل ایمنی و بهداشت محیط مراکز پیش از دبستان 

)400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش پرورش مهارت های کالمی کودک )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش پرورش مهارت های شناختی و خالق کودک )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک
 )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی )پایه و تخصصی( )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت مراقب کودک 

)34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیر فني در تربیت مربی یار پیش از دبستان 

)34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي برقراري ارتباط مؤثر در محیط كار )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي اصل قرار دادن حقوق کودک در همة موقعیت های حرفه ای 
)34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین مربی کودکتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهتربیتکودک
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کبرینورشاهی
زهراشیرزاد

مقاله

ادارة مالیاتی کشور، وزارت دارایی، سازمان حسابرسی و...
البته الزم به ذکر اســت که نظام آموزشــی به اسناد 
باالدستی و سیاست های کلی کشور که در آن ها توجه به 
آموزش فنی وحرفه ای مور تأکید قرار گرفته، متعهد است؛ 
مانند اصل های سوم بندهای 12 و 13، بیست وهشتم، 
سی ام و چهل وســوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، سیاست های کلی ابالغی کشور در بخش اشتغال 
بندهای 1 و 2، سیاســت های کلی ابالغی کشــور در 
ایجاد تحول در نظــام آموزش وپرورش بندهای 4 تا 8، 
سیاست های کلی ابالغی کشور در تولید ملی، حمایت 

کار و سرمایة ایرانی بند 12 و...
طبــق آمار به دســت آمده از دنیــای کار و مطالعات 
تطبیقی و آمار شــاغالن در ســال 1375، در این سال 
100414 نفــر تحت عنوان حســابدار و ممیز مالیاتی 
مشــغول به کار بوده اند. مطالعات مشابه انجام شده در 
سال 1390 نشان می دهد، شاغالن در حرفة حسابداری، 
در سه گروه کمک حسابدار )کد 3435(، دفترنویس و 
دفتردار امور حســابداری و ممیز )کد 4121( و کمک 
ممیز )کد 4122(، به تعداد 192846 نفر رسیده است. 
این آمار نشان می دهد، عالوه بر افزایش تعداد شاغالن، 
عنوان های شغلی زیرگروه حسابداری طی سال های 90ـ 
1375 نیز توسعه یافته اند. به صورت دقیق تر، آمار به دست 
آمده در ســال 1390 نشان می دهد، به طور متوسط در 
ســه گروه کاری حسابداری، 46 درصد شاغالن مدرک 
دیپلم فنی حرفــه ای، 27 درصد مــدرک کاردانی، 17 
درصد مدرک کارشناسی و 10 درصد باقی مانده مدارک 

پایین تر از دیپلم و باالتر از کارشناسی داشته اند.
بنا بر هرم شــغلی رشته در بازار کار، بیشترین درصد 
شاغالن را دارندگان مدرک دورة متوسطه و فنی وحرفه ای 
تشکیل داده اند. اما این آمار مربوط به وضعیت حاضر است 
و برای تربیت هنرآموزان حسابداری آینده، باید به این 
آمار توجه کرد. برنامه ریزی در این حوزه باید با نیازهای 
بازار کار و فعالیت های آموزشــی نهادهای موازی، مانند 
وزارت علوم، دانشگاه های آزاد و دانشگاه علمی کاربردی و 
پیام نور و سازمان فنی وحرفه ای، منطبق و سازگار باشد. 

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
کشــور ایران دارای منابع انسانی با مزیت های ویژه و 
متنوع اســت و می تواند با برنامه ریــزی روی این منابع 
بســیار مهم، برای رســیدن به هدف های حال و آیندة 
کشور )توسعة پایدار( در افق 1404، در تمامی حرفه ها 
و شــغل ها در بخش های متفاوت صنعتی، بازرگانی و 
خدماتی نیــروی کار بهره ور، آمــوزش دهد و پرورش 
مهارت هــای غیرفنی را در زمرة هدف های کوتاه مدت و 
چشــم انداز خود قرار دهد. در این راستا، تربیت نیروی 
انسانی متخصص در رشتة حسابداری، به خصوص تربیت 
نیروی انسانی هنرآموز این رشته حائز اهمیت است. زیرا 
هنرآموز رشــتة حسابداری است که مهارت های فنی و 
غیرفنی رشته را کسب می کند و در بازار اشتغال تجربة 
کاری دارد و می توانــد در محیط یادگیری مهارت های 
خود را انتقال دهد. او از این رهگذر می تواند هنرجویان 
حســابداری را تربیت کند که در کوتاه مدت جذب بازار 
اشتغال کوچک در این حرفه شوند و در بلندمدت، اگر 
خود بخواهند، با کســب تجربه به شغل های متوسط و 
بزرگ این رشــته در شرکت های بزرگ و سازمان ها راه 
یابند؛ مانند انواع شرکت های تجاری، صنعتی و خدماتی، 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ حسابداری
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توسـعة اقتصادی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی 
یکـی از اولویت هـای نظـام جمهوری اسـالمی ایران اسـت. 
در ایـن راسـتا، حسـابداری ابـزار الزم را بـرای برنامه ریـزی 
و کنتـرل هدف هـای اقتصـادی فراهـم می سـازد و از ایـن 
دیـدگاه از جایـگاه ویژه ای برخوردار اسـت. از سـال 1371، 
بـه دنبـال تغییـر نظام آمـوزش، بـه منظور تربیـت نیروی 
انسـانی متعهـد و متخصـص در ایـن رشـته، برنامه ریـزی 
درسـی رشـته براسـاس تجزیه وتحلیـل شـغل های ذیـل 
حرفه هـای بـزرگ حـوزة امورمالی انجـام گرفت و از سـال 
1372 بـه اجـرا درآمـد کـه تـا سـال 1395 ادامـه یافـت. 
در وضعیـت جدیـد و بـر اسـاس گروه بنـدی رشـته های 
تحصیليـ  حرفه ای، رشـتة حسـابداري یكي از رشـته های 
گروه بازرگاني )کسـب وکار( اسـت و بر اسـاس استانداردها 
و محتـواي آموزشـي این رشـته، هنرجویـان ورودي به این 
گـروه و رشـته بایـد از سـطح علمـي مناسـبي به ویـژه در 
زمینـة اسـتدالل منطقي و ریاضیـات برخوردار باشـند.  بر 
اسـاس سـند چشـم انداز جمهوري اسـالمي ایـران در افق 
1404، سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپـرورش و برنامـة 
درسـي ملي و همچنین رهنمودهای مقـام معظم رهبري، 
ضـرورت بازنگـري در برنامـة درسـي رشـتة حسـابداري و 
هماهنگ سـازی آن بـا نیازهـاي بازار كار كشـور احسـاس 
شـد. بـا توجـه بـه تدویـن سـند راهنمـای برنامة درسـی 
جدیـد رشـتة حسـابداري و مالیات بـر مبنای نیـاز دنیای 

کار و تربیـت نیروهـای متخصـص موردنیاز بـازار، محتوای 
آموزشـی به گونـه ای تنظیم شـد کـه فارغ التحصیـالن این 
رشـته بتواننـد وارد بـازار کار شـوند و با ایجاد کسـب وکار، 
ضمـن ایجـاد درامـد بـرای خود، به توسـعة اقتصاد کشـور 
کمـک کننـد. بـه همین منظـور، ابتـدا نیازسـنجي بـازار 
کار براسـاس طبقه بنـدی شـغل ها در »مرکـز آمـار ایران«، 
سـازمان آمـوزش فنی وحرفه ای كشـور، بخـش خصوصی، 
طبقه بنـدی  و  کشـورها  سـایر  در  شـغل ها  طبقه بنـدی 
بین المللي شـغل و حرفـة ISCO2008 صـورت پذیرفت 
و شـغل های نهایی حرفه های حوزة حسـابداري اسـتخراج 
شـدند.  سـپس با حضور فعاالن این حـوزه فعالیت های هر 
شـغل و مراحـل کاری آن هـا مشـخص شـدند و بر همین 
اسـاس اسـتاندارد شایسـتگی حرفه و اسـتاندارد ارزشیابی 
حرفـه تدویـن شـد. البته ایـن برنامه، هـر اندازه دقیـق و با 
بررسـی همه جانبه باشـد، زمانی در تحقـق هدف های خود 
موفـق و تأثیرگـذار خواهد بود که تمـام امکانات، تجهیزات 
و مـواد پیش بینی شـده یـا ضروری بـرای اجـراي آن فراهم 
باشـد و مطابـق روش هـا و راهکارهایـی کـه برنامه ریـزان 
در نظـر گرفته انـد بـه مرحلـة اجرا گذاشـته شـود.  مضاف 
بـر اینكـه نیاز بـه تربیت نیـروي انسـاني متخصـص براي 
آمـوزش هنرجویان این رشـته احسـاس می شـود، چرا كه 
محصـول آموزش وپـرورش در ایـن رشـته جـذب تمامـي 

واحدهـا، شـرکت ها و سـازمان ها خواهـد شـد.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

از مهم تریـن پژوهش های انجام شده در طراحی رشـته ها 
»نیازسنجی شغلی« است که طی آن اطالعات شغل و حرفه 
از اسناد ملی و بین المللـی )ایسـکو، 3:2008( و اسناد ملی 
سـایر کشـورها )مانند استرالیـا، کانادا( استخراج می شـود.  
هم زمـان نیـز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعـان 

دنیاي کار )شـرکت ها و سـازمان ها( جمـع آوری و براساس 
دسـته بندی  ایسـکو 2008،  از  منتخب  حرفه هـای  آن، 
می شوند. این دسـته بندی در رشـتة حسـابداري به شـرح 

جدول 1 اسـت.

شغلهایقابلاحرازدررشتةحسابداری

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةحسابداری
کارمندانحسابداریودفترداریL2کدحرفه43110192ردیفكارمندانامورماليL1كدحرفه43120191ردیف

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
1 G11 1كمك حسابدار دریافت هاG11 متصدي حسابداري اموال
2G12 2كمك حسابدار پرداخت هاG12متصدي حسابداري كاردكس اموال
3G13 3كمك حسابدار امور مرتبط با تنخواه گردانG13 متصدي حسابداري كنارگذاري و فروش اموال
4G14 4كمك حسابدار تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانكي و اسناد انتظاميG14 )متصدي فروش )خدمات پس از فروش
5G15 5كمك حسابدار تحریر دفاتر قانونيG15 متصدي حسابداري انبار
6G21 6كمك حسابدار خرید كاالG21 )متصدي حسابداري بهاي تمام شده )مواد مستقیم
7G22 7كمك حسابدار فروش كاالG22 )متصدي حسابداري بهاي تمام شده )دستمزدمستقیم
8G23 8كمك حسابدار تنظیم كاردكس كاالG23 )متصدي حسابداري بهاي تمام شده )سربار ساخت
9G24 9كمك حسابدار تعدیالت خریدG24 )متصدي حسابداري مالیاتي )مالیات برارزش افزوده
10G25 10كمك حسابدار تعدیالت فروشG25)متصدي حسابداري مالیاتي )مالیات تكلیفي
11G31 11كمك حسابدار تهیه و تنظیم فهرست كاركرد کارکنانG31)متصدي حسابداري مالي )تهیة تراز آزمایشي
12G32 12كمك حسابدار حقوق و دستمزدG32 )متصدي حسابداري مالي )تهیة كاربرگ
13G33 13كمك حسابدار بیمه و مالیات حقوقG33 )متصدي حسابداري مالي )تهیة صورت سود و زیان
14G34 14كمك حسابدار صدور سند حقوق و دستمزدG34 )متصدي حسابداري مالي )تهیة ترازنامه
15G35 )سنوات پایان خدمت( 15كمك حسابدار حقوق و دستمزد G35 )متصدي حسابداري مالي )بستن حساب ها
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شغل هایی که در زیرگروه حرفة متصدیان حسابداری 
قرار می گیرند، عمدتًا شــغل هایی هستند که متصدیان 
آن هــا خدمات مربوط به حســابداری و گزارش دهی را 
انجام می دهند. از جمله خدماتی که هنرجویان در رشتة 
حســابداری با شایستگی در ســطح L1 ارائه می کنند، 
حسابداری دریافت ها، حسابداری پرداخت ها، انجام امور 
تنخواه گردان، تهیة صورت مغایرت بانکی، تحریر دفاتر 
قانونی، حسابداری خرید کاال، حسابداری تعدیالت خرید 
کاال، حسابداری فروش کاال، حسابداری تعدیالت فروش 

کاال و ... است.

ویژگیهایشغلوشاغل
شایستگی های غیرفنی موردنیاز شغل های این سطح از 
حرفه شامل مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، درست کاری، 
امانت داری، جمع آوری اطالعات و مستندسازی هستند 
که نقش مهمی در حرفة حسابداری دارند. شایستگی های 
غیرفنــی امانــت داری و مدیریت زمان در بســیاری از 
شغل های این سطح نقش کلیدی دارند. برای مثال، عدم 
مستندسازی اسناد، از آنجا که می تواند بار مالی و به طبع 
آن بار حقوقی سنگینی برای شرکت ها داشته باشد، در 
اکثر شغل های این حرفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در شــغل های این حرفه لــزوم پیــروی از قوانین و 

تكنسين ارشد 
L5 سطح

حسابداران حرفه ای
24110195 

حسابدار
33130193 

کارمندان حسابداری و دفترداری 
43110192

کارمندان بخش امور مالی
43120191 

هنرآموزی 
بازرگانی و امور 

اداری حسابداری 
23202205

تكنسين ارشد 
L4 سطح

تكنسين ارشد 
L3 سطح

کمک تكنسين
 L2 سطح

کارگر ماهر
 L1 سطح

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةحسابداریومالیات
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استانداردهای ابالغی از سازمان های متولی ضروری است 
و پیروی نکردن از آن هــا می تواند پیامدهای کیفری و 
مالی در پی داشته باشد. اصلی ترین سازمان تنظیم کنندة 
قوانین این حرفه سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان تأمین اجتماعی 
اســت. هدف از اجرای مقررات، حفــظ ایمنی، اجرای 
دستورالعمل های مربوطه و تأمین محیط کار سالم است. 
چرا که شاغالن زمانی می توانند برای سازمان مفید باشند 
که بدون دغدغة خاطر و بدون ترس از خطرات به فعالیت 
بپردازنــد. این حرفه با همة فعالیت هــای اقتصادی در 
سطح های متفاوت کاری، اعم از شخصی، مدنی، سازمانی 

و وزارت خانه ای در ارتباط است.
شــاغالن این حرفه از نظر شــناختی باید استدالل 
قوی داشــته باشــند و در صورت لزوم، سرفصل رویداد 
یــا رویدادهای مالی را تعیین کنند کــه از این رهگذر، 
تولید ایده براساس مســتندات رشته، کمک شایانی به 

آن ها خواهد کرد. در مقام اولویت دوم از نظر شــناختی 
نیز حافظه مداری برای حسابدار حائز اهمیت است. چرا 
که باید از نظر اطالعات قانونی به روز باشد و همچنین از 

حافظة تاریخی خوبی برخوردار باشد.
طبق نظریة هالند، حسابداران باید از نظر شخصیتی 
بــه ترتیب اولویت از روحیه ای قــراردادی، واقعیت گرا و 
جســت وجوگرانه برخوردار باشــند. کسب مهارت های 
مرتبط شــغلی برای حسابداران بســیار اهمیت دارد و 
شایســتگی فنی آنان در زمینة حســابداری، ریاضی و 
محاسبه، زبان انگلیسی، رایانة کاربردی و قوانین و مقررات 
موضوعه است. از طرف دیگر، حسابداران باید آموزش های 
فنی وحرفه ای مرتبط با شغل موردنظر را گذرانده و دارای 
گواهی نامة دورة کارآموزی مرتبط باشــند. حسابداری 
دارای حیطة وسیعی برای اشتغال است که با برنامه ریزی 

صحیح فردی می توان به شغل مناسب دست یافت.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةحسابداریشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
قلمرو

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانشایستگیها
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی 
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای  

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت 

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای  
8. توانایی تحلیل و کاربرد  ارزشیابی مبتنی برشایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی 

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی  نوآوری و کارآفرینی 
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای 

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید 

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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1. توانایي آموزش و اجراي حسابداري وجوه نقد و تحریر دفاتر قانوني )400 ساعت آموزش(شای

2. توانایی آموزش و اجرای حسابداري خرید و فروش )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش و اجراي حسابداري حقوق و دستمزد )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش و ارزیابی حسابداري اموال و انبار  )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش و اجرای حسابداري بهاي تمام شده و مالیاتي  )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش و سازمان دهی حسابداري تهیه و تنظیم صورت هاي مالي )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فني تخصصي حسابداري )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگي هاي غیرفني درتربیت كارمندان امور مالي )34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگي هاي غیرفني درتربیت كارمندان حسابداري و دفترداري )34 ساعت 

آموزش(
10. كسب شایستگي ارتباط مؤثر در محیط كار )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي صداقت و  امانت داري برای کار در محیط حرفه ای )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهای
1800 ساعتصالحیت حرفه ای تکنیسین حسابداریفنیتکنسین٭
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهحسابداری
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رقیهمتحیرپسند
ارسطوکریمی

مقاله

الزم هســتند؛ از تحصیالت باالیــی برخوردار نبوده 
و معمواًل براســاس کســب تجربه و وفادار به شغل 
پدران خود، مشغول به کارند ]سند راهنمای برنامة 

درسی...، 1392[.
از ســوی دیگر، نتایج بررسی اطالعات مرکز آمار و 
خبرگان دنیای کار نیز نشــان می دهد تعداد زیادی 
از شاغلین کشور، در بخش های مختلف حمل ونقل 
اشــتغال دارند زیرا غالب مشــاغل حرفه های آن به 
دلیل سهولت دسترسی به موقعیت های متنوع شغلی 
و همچنین کم هزینه بر بودنشــان پر تعداد هستند 

]سند پشتیبان...، 1393[.
بنابرایــن، با توجه به اهمیــت صنعت حمل ونقل 
در توسعة کشــور، تعداد زیاد شاغالن این مجموعه 
و کمبود نیروی انســانی توانمند و شایسته، تربیت 
نیروی انسانی برای صنعت حمل ونقل اجتناب ناپذیر 
اســت. بر این اســاس، فراهم کــردن فرصت های 
آموزشــی مؤثر در حوزة حمل ونقل با اســتفاده از 
روش های نوآورانه و تکنیک های یاددهی ـ یادگیری 
از طریق آموزش های رسمی به کمک هنرآموزانی که 
قادر باشــند مؤثرترین راهبردهای آموزشی را به کار 
گیرنــد و با ایجاد فرصت هــای یادگیری معتبرتر و 
کاربردی تر برای هنرجویان رشته، مسیر رسیدن به 
حمل ونقل پویا، ایمن، روان و راحت را محقق سازند، 

بسیار ضروری است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
ایجاد نظام جامــع حمل ونقل، افزایش بهره وری تا 
رســیدن به ســطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود 
مدیریت منابع انســانی حمل ونقل، توسعه و اصالح 
شبکة حمل ونقل از طریق توجه به آمایش سرزمین، 
موقعیت ترانزیتی کشــور و تقاضا، دستیابی به سهم 
بیشــتر از بــازار حمل ونقل بین المللی، بخشــی از 
سیاســت های کلی نظام مصــوب 1379 در بخش 
حمل ونقل هســتند. در برنامة پنجم توسعة کشور 
بر توســعة حمل ونقل درون شــهر و برون شــهری، 
بهینه ســازی تقاضای حمل ونقــل از طریق اصالح 
فرایندهــای اداری، آموزش و فرهنگ ســازی، طرح 
جامع حمل ونقل کشور با هدف دستیابی به جایگاه 
مناســب در حوزة حمل ونقل تأکید شــده اســت. 
برنامة ششــم توسعه نیز ضرورت توجه به حوزه های 
راهبردی حمل ونقل و توسعة شبکه حمل ونقل ریلی 
با هدف توســعة صادرات و ترانزیت بار خاطرنشــان 
ساخته است. همة این ها نشان دهندة اهمیت صنعت 
حمل ونقل در اسناد باالدستی و نقش غالب و ظرفیت 

این صنعت در توسعة اقتصاد کشور است.
در حال حاضر یکــی از مهم ترین چالش هایی که 
صنعت حمل ونقل کشــور با آن مواجه است، تأمین 
نیروی انســانی تربیت و اثربخشــی آن هــا در این 
مجموعه اســت. نتایج پژوهش ها مؤید آن است که 
بخش اعظمی از شاغالن فاقد مهارت و شایستگی های 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ حمل ونقل
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تحوالت نظام آموزشــی کشــور در دهــة اخیر، 
نتیجــة انجام پژوهش ها و چرخش هایی اســت که 
ضرورت ایجــاد تحول در نظام آموزشــی را تبیین 
کرده اند. چرخش هایی ماننــد توجه به ارزش کار و 
تالش، توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی 
کشــور، اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز 
بر کیفیــت آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه 
بــه کل نگری در آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، و 
... )اسماعیلی، 1395(، توســعة همه جانبه و پایدار 
را برای کشــور محقق می ســازند. از آنجا که رشتة 

حمل ونقــل پیش از تغییرات نظام آموزشــی وجود 
نداشــته و در نتیجة تحوالت نظام آموزشــی کشور 
از ســال تحصیلی 96ـ1395 در دورة دوم متوسطة 
شــاخه فنی وحرفه ای راه اندازی و اجرا شده است، از 
این رو نمی توان مانند سایر رشته های فنی وحرفه ای 
تغییرات نظام آموزشــی را برای آن متصور شد. ولی 
تغییرات نظام آموزشــی شرایط و زمینة مناسبی را 
برای برنامه ریزی و ایجاد رشته های جدید متناسب با 
نیاز بازار کار صنعت حمل ونقل و مشارکت ذی نفعان 

این صنعت با آموزش فراهم کرده است. 

از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها نیازسنجی شغلی است که طی آن اطالعات شغلی 
و حرفه، از اســناد ملی و بین المللی )ایســکو1 2008( و اسناد ملی سایر کشــورها )مانند استرالیا و کانادا( 
استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و سازمان ها( 
جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دســته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة 

حمل ونقل ]سند راهنمای برنامة درسی رشتة حمل ونقل، 1393[ به شرح جدول 1 است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

مشاغلقابلاحرازدررشتةحملونقل

جدول1.عنوانحرفههاوشغلهایرشتةحملونقل

ردیف
متصدیانحملونقلکدحرفه:43230191

ردیف
سرپرستانحملونقلکدحرفه51120192

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
متصدی تعمیر و روسازی راه ها1متصدی صدور بلیت و صورت وضعیت شرکت های مسافری1
نصاب عالئم راه ها2متصدی انبار توشة مسافر2
نصاب گاردریل3مهماندار3
نصاب تجهیزات ایمنی4کارمند خدمات ویژه مسافری4
متصدی پایدارسازی ترانشه ها5مأمور گشت و کنترل خطوط مسافری5
متصدی حمل  بار فاسدشدنی6نگهبان پایانه6
متصدی حمل بار ترافیکی7متصدی خدمات آتش نشانی7
متصدی کنترل بار ترافیکی8متصدی سیستم های حفاظتی پایانه8
متصدی مسافربری بین المللی9متصدی انبار پایانه9
کارگزار حمل ونقل بین المللی10متصدی تدارکات پایانه10
متصدی سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای11متصدی حمل بار11
بازرس فنی وسیله نقلیه12متصدی آرشیو اسناد12
متصدی کنترل ایمنی بارگیری و بارچینی13متصدی تهیة بارنامه13
متصدی بارگیری و بارچینی مواد خطرناک14متصدی امور حمل ونقل14
متصدی امدادرسانی15متصدی پشتیبانی حمل بار15

منظور از توسعة حرفه ای »پیش بینی و امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای 
رسیدن به سطح های باالی مهارت« است ]اسماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة حمل ونقل )نمودار1(، به 
هنرجویانی که در این رشته تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه است، 

چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند، و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا دهند. 

توسعةحرفهایرشتةحملونقل

231   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



مشــاغلی کــه در زیرگــروه »حرفــة متصدیان 
حمل ونقل« قرار می گیرند، عمدتًا شغل هایی هستند 
که متصدیان آن ها خدمات مرتبط با حمل ونقل ارائه 
می دهند. از جمله خدماتی که در شــیوة حمل ونقل 
جاده ای در این ســطح )L1( ارائه می شوند: انبارداری، 
فروش بلیت، تهیة صورت وضعیــت، کنترل ناوگان 
مسافربری درون شهری، مهمانداری و نگهبانی است. 
شایستگی های غیرفنی موردنیاز شغل های این سطح 
از حرفه شامل برقراری ارتباط مؤثر، مسئولیت پذیری، 
مدیریت زمان، اجتماعی بودن، مستندسازی و مهارت 
گوش کردن هستند که نقش مهمی در تصدی گری 
حمل ونقل دارند. »شایستگی غیرفنی مدیریت زمان« 
در بســیاری از شغل های این ســطح نقش کلیدی 
ایفا می کند. برای مثال، در کنترل خطوط مســافری 
درون شــهری، در صــورت نبود این شایســتگی  در 
کارکنان، تأخیرها و توقف هــای طوالنی در خطوط 
به وجود می آید. عدم مستندســازی اســناد در اکثر 
شــغل های این حرفه، از آنجا که به واسطة دسترسی 
نداشتن به اسناد برای شرکت های حمل ونقل می تواند 
بار حقوقی یا مالی ســنگینی داشته باشد، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
در شــغل های این حرفه، لزوم پیــروی از قوانین و 
استانداردهای ابالغی از سازمان های متولی، ضروری 
اســت و پیروی نکردن از آن هــا می تواند پیامدهای 
کیفری و مالی در پی داشته باشد. اصلی ترین سازمان 

تنظیم کننــدة قوانین این حرفه، ســازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســت. هدف از اجرای مقررات 
ایمنی و دستورالعمل های مربوطه، تأمین محیط کار 
سالم است، به نحوی که شاغالن بدون دغدغة خاطر و 
بدون ترس از خطرات به فعالیت بپردازند. این حرفه 
بــا فعالیت های اقتصادی ماننــد خدمات آژانس های 
مســافرتی، فعالیت هــای اجاره داری، ســازمان های 
ارائة دهنــدة خدمات حفاظتی، انبــارداری صنعتی و 

سازمانی در ارتباط است.
شخصیت و هویت حرفه ای شغل های این سطح از 
نوع قراردادی و متهورانه است. اکثر شغل های این حرفه 
در ارتباط مستقیم با مردم اند و به ارائة خدمات به آن ها 
می پردازند. در بسیاری از شغل های این حرفه، مانند 
نگهبانی و خدمات حفاظتی، فرد باید از شجاعت الزم 
در مواجه با انواع موقعیت ها برخوردار باشــد. شاغالن 
این حرفه، مانند مهماندار، انباردار، متصدی خدمات 
آتش نشــانی و نگهبان، باید از توانایی های شناختی 
)درک  و بیان شــفاهی و نوشتاری(، توانایی جسمانی 
)گفتــاری، دیداری و شــنیداری( و توانایی فیزیکی 
)انعطاف پذیری و برقراری ارتباط با دیگران( برخوردار 
باشــند. آموزش های فنی وحرفه ای مرتبط با شــغل 
موردنظر را گذرانده و دارای گواهی نامة دورة کارآموزی 
مرتبط باشــند. تجربة کار در پایانه ها و شرکت های 
حمل ونقل بار یا مســافر نیز از الزامات شاغالن است. 
زیرمجموعة حرفة »کمک تکنســین های  مشــاغل 

ویژگیهایشغلوشاغل

سطح پنج
هنرآموزی 

خدمات حمل ونقل 
23202305

مديران حمل ونقل  13240195

تكنسين ارشد خدمات حمل ونقل  33350194

تكنسين های خدمات حمل ونقل  33350193

سرپرستان خدمات حمل ونقل 51120192

متصديان حمل ونقل 43230191

سطح چهار

سطح سه

سطح دو

سطح يک

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایوشغلیرشتةحملونقل
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حمل ونقل« به ارائة خدمات در ســه حوزة اصلی بار، 
نــاوگان و راهداری می پردازند. اهم شایســتگی های 
غیرفنی موردنیاز شــاغالن این حــوزه عبارت اند از: 
مدیریت مواد و تجهیزات، انتخاب فناوری های مناسب، 
کار تیمی، تفکر سیســتمی، مستندسازی و مدیریت 
زمان. از آنجا که بسیاری از شغل های زیرمجموعة این 
حرفه، مانند تعمیر و نگهداری روســازی راه ها، نصب 
عالئم و تجهیزات ایمنی و پایدارســازی ترانشه ها، به 
استفاده از مصالح نیاز دارد و عمومًا محل اجرای این 
فعالیت ها در جاده های برون شهری است. لذا با توجه 
به هزینة حمل و دسترسی محدود، لزوم مدیریت مواد 

و تجهیزات پررنگ تر می شود.
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشــت 
در اغلب فعالیت های این حــوزه اهمیت زیادی دارد 
و آگاهــی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایی 
فعالیت های این حرفه است. اهم این دستورالعمل ها 
مربــوط به ســازمان حمل ونقــل جاده ای و ســایر 

سازمان های دارای اســتاندارد مربوط به حمل ونقل 
برای انواع کاالهاســت. مشاغل این حرفه با بخش ها 
و فعالیت های اقتصادی مانند شــرکت های مشاوره و 
پیمانکاری فعال در حوزة راهسازی و راهداری، مراکز 
معاینة فنی وسایل نقلیه، آژانس های مسافرتی و مراکز 
تولید و توزیع کاالها در ارتباط اســت. شــخصیت و 
هویت حرفه ای این حرفه، مانند متصدیان حمل ونقل، 
قراردادی و متهورانه است. در این حرفه، شاغالن عالوه 
بر توانایی های متصدیان حمل ونقل، باید از توانایی های 
ادراکی )اســتدالل قیاسی و اســتقرایی، به کارگیری 
قوانین در حل مســئله و انجام محاسبات( برخوردار 
باشــند. یکی از گرایش هایی که باید در شاغالن این 
حرفه نمود داشته باشد، انجام کارها به صورت تیمی 
است. شاغالن، ضمن اجرای مسئولیت  مشخص شده 
در تیم اجرایی، باید بتوانند در موقعیت های حساس 

تصمیم مناسب بگیرند.

جدول2.صالحیتهنرآموزانرشتةحملونقلشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

قلمرو
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانشایستگیها
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
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حرف
ک 

وژی
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ قل
ل ون
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تة 
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ی 
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ای
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1. توانایی آموزش و اجرای خدمات سفر و گردشگری )400 ساعت آموزش(شا

2. توانایی آموزش و اجرای سیستم های نگهداری و کنترل پایانه )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش و اجرای برنامه ریزی سازمان دهی عملیات بار )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش و ارزیابی فنون تصدی گری )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش و اجرای عملیات راهداری و نگهداری راه )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش و سازمان دهی عملیات ایمنی و امدادرسانی )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی حمل ونقل )250 ساعت آموزش(

8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر حمل ونقل )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت متصدی حمل ونقل )34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگی  برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی مدیریت مواد و تجهیزات در محیط کار )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگی های 
1800 ساعتـ صالحیت حرفه ای تکنیسین حمل ونقلفنی تکنیسین٭
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهحملونقل
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پینوشت
1. ISCO (International Standard Classification of Occupation)

منابع
1. اســناد برنامة درسی دروس پایة دهم، یازدهم و دوازدهم رشــتة حمل ونقل )1394( دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 

شورای برنامه ریزی درسی حمل ونقل.
2. »بخش حمل ونقل در برنامة ششم توسعه« )1394(. معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات زیربنایی. گزارش شمارة 14312. 

تیرماه.
3. خالصة مواد قانون برنامه پنج سالة جمهوری اسالمی ایران )1389(. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، دفتر بودجه و تشکیالت. اسفندماه.

4. رقابت پذیری در صنعت حمل ونقل )1392(. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وزارت راه  و شهرسازی. دفتر برنامه  و بودجه، گروه ارزیابی و کنترل 
برنامه. پاییز.

5. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی حمل ونقلـ  نگارش سوم. )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 
برنامه ریزی درسی حمل ونقل.

6. سند راهنمای برنامة درسی رشتة حمل ونقلـ  نگارش دوم. )1392( دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 
درسی حمل ونقل.

7. سیاست های کلی نظام در بخش حمل ونقل مصوب 1379، ابالغی طی نامة شمارة 76230/1 مورخ 1379/11/3 دفتر مقام معظم رهبری.
8. زالی، نادر و منصوری بیرجندی، ســارا )1393(. »تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة حمل ونقل پایدار در افق 1404 شمسی: کالن شهر تهران«. 

بهمن ماه.
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٭٭دانش فني پایه1
٭٭٭٭٭٭خدمات سفر و گردشگري2
٭٭٭٭سیستم های نگهداري و كنترل پایانه3
٭٭٭٭ارتباط مؤثر4
٭٭٭٭٭٭سازمان دهی عملیات بار5

٭٭٭٭٭٭فنون تصدی گری6

٭٭٭٭٭٭عملیات راهداري و نگهداري راه7

٭٭٭٭٭٭عملیات ایمني و امدادرساني8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11
٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12
٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭فیزیک16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 19
فنی وحرفه ای و کاردانش
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مصطفيربیعي
ابراهیمزنديفر

مقاله

از سوی دیگر، آمارها نشان می دهند اکثر نیروهای 
شاغل در کشتی رانی به سن بازنشستگی رسیده اند 
و زمان خــروج نیروهای متخصص از ناوگان دریایی 
فرا رسیده است. این موضوع در حالی است که طی 
30 سال گذشته، ناوگان کشتی رانی از نظر گنجایش 
)تناژ(، ظرفیت و تعداد کشتی سه تا چهار برابر شده 
است. بنابراین تربیت نیروی دریانورد باید دنبال شود 
تا ناوگان دریایی از نظر تأمین نیروی کار متخصص 
وابسته نباشــد. از این رو پرورش هنرآموزاني متعهد 
و توانمند كه قادر باشــند با استفاده از فناوري هاي 
مدرن و بهره گیري از راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري 
ملواناني شایســته تربیت كننــد از اهمیت زیادي 

برخوردار است.
در همین راســتا ضروری است، برنامه های درسی 
با توجه به اســتانداردهای شــناخته شده در حوزة 
دریایی، از جمله استانداردهای »سازمان بین المللی 
دریانوردی« )IMO( تدوین شوند و در هنرستان ها 
فرایند یاددهی و یادگیری به صورتی انجام شود که در 
نهایت هنرجویان به شایستگی های مورد نظر دست 
یابند. همچنین سازمان ها و ارگان های دریایی کشور 
باید فعالیت های الزم را برای نهایی ســازی و اجرای 
سند توسعة دریایی کشــور و نقشة راه فناوری های 

دریایی ارائه دهند. 

ضــرورتواهمیتتربیــتنیروي
انساني)هنرآموز(

»به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود، 
با حفظ وظایف حاکمیتی، از طریق ارائة مشوق های 
الزم نســبت به واگذاری و مدیریت بنادر کوچک و 
محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک به اشخاص 
حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین 
اقدام نماید«1. »ســرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت 
در زمینــة کشــتی رانی )حمل ونقــل دریایی(«2؛ 
»آموزش، پژوهش، تربیت نیروی انسانی متخصص 
و ســرمایه گذاری بیــش از پیش به منظــور تبدیل 
جمهوری اســالمی به یک قــدرت دریایی در همة 
ابعاد، برخورداری از اطالعات و یافته های تخصصی و 
علمی کافی از دریاهای پیرامونی جهت بهره برداری 
از فرصت هــا و مقابله با تهدید هــای دریایی«3 همه 
مواردی هستند که به اهمیت و ضرورت تربیت نیروی 
انســانی در اسناد باالدســتی در حوزة علوم و فنون 
دریایی اشــاره دارند، رشته های دریانوردی با تربیت 
نیروی کارآفرین و ماهــر می توانند در کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال در کشور پیشــتاز باشند و الزمة این 
امر ارتباط سازمان یافته با مؤسسه ها و صنایع دریایی 
کشور است تا فرصت های شغلی مناسبی در اختیار 

دانش آموختگان رشته های دریایی قرار داده شوند.

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ ناوبری
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تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر نتیجة 
انجام پژوهش هایي اســت که ضرورت ایجاد تحول 
در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند و چرخش هایی 
را ســبب شده اند؛ مانند توجه به ارزش کار و تالش، 
توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، 
اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت 
آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای و توجه به کل نگری 
در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای كه تحقق توسعة 

همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند.
رشــتة ناوبری پیــش از تغییرات نظام آموزشــی 
هم یکی از رشته هاي شــاخة فنی وحرفه ای بود. اما 
تغییرات نظام آموزشــی و فرایند برنامه ریزی درسی 
فنی و حرفه ای موجب شد تا تألیف کتاب های درسی 
این رشته براساس رویکرد پودمانی و ارزشیابی های 
مبتنی بر شایستگی ، کاهش حجم محتوا و با تأکید 

بر فعالیت های مهارتی انجام گیرد.

شغل های این رشته برگرفته از خالصة برنامة درسی رشتة ناوبری و از فهرست شغل ها استخراج شده  است. 
این فهرست قباًل در نظام سالی واحدی )قبل از سال 1390( و براساس نیازسنجی شغلی تهیه شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةناوبری

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةناوبری
مسئول تخلیه و بارگیری و تعادل کشتیمسئول سیستم های مخابراتی
مسئول اقدامات ضروری و فوری در رابطه با ایمنیمسئول کنترل ایمنی کشتی
مسئول کنترل صدمات کشتیمسئول تعمیر و بدنة کشتی

مسئول تعمیر و بدنة کشتیمسئول سیستم های کمک ناوبری الکترونیکی
تکنسین الکترونیک دریاییسرپرست کارگاه های مراکز تعمیراتی و تجهیزات وابسته

مسئول مخابرات دریاییمسئول هدایت شناورها
هواشناسی و اقیانوس شناسیمسئول چراغ ها و عالئم دریایی
مسئول تعمیرات و نگهداری بدنهمسئول خدمات بندری و دریایی

مسئول کارهای عرشهمسئول هدروگرافی

منظور از توسعة حرفه ای »پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای 
رسیدن به ســطح های باالی مهارت« است. در نمودار 1 نمایی کلی از سلسله مراتب شغلی کارکنان کشتی های 
تجارتی نشان داده شده است. این نمودار به هنرجویانی که در رشته های علوم و فنون دریایی تحصیل می کنند نشان 
می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه است، چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری 

ارتقا یابند و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا دهند.

توسعةحرفهای

سطح پنج
هنرآموز ناوبری 

23204205

کاپيتان

افسر اول

افسر دوم و سوم

سرملوانان

ملوانان

سطح چهار

سطح سه

سطح دو

سطح يک

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةناوبری
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شغل هایی که در زیرگروه رشــتة ناوبری قرار می گیرند، 
عمدتًا شــغل هایي هســتند که متصدیان آن ها خدمات 
مرتبط با شناورها را ارائه می دهند. از جمله شغل ها در این 
سطح )L1( »ملوان کشتی« است. شایستگی های غیرفنی 
موردنیاز شاغالن این ســطح عبارت اند از: برقراری ارتباط 
مؤثر؛ مسئولیت پذیری؛ مدیریت زمان؛ کار تیمی؛ و مهارت 
گوش کردن هستند که نقش مهمی در انجام صحیح کارها و 

داشتن ارتباط مؤثر با همکاران دارند.
شایستگی غیرفنی »مدیریت زمان« در انجام امور محوله 
و جلوگیری از ســوانح در کشتی نقش کلیدی ایفا می کند. 
شرایط و ویژگی های محیط کار در رشتة ناوبری به گونه ای 
است که شاغالن می باید از توانایی های جسمانی )گفتاری، 
دیداری و شــنیداری(، توانایی فیزیکــی )انعطاف پذیری و 
برقراری ارتباط با همکاران( و توانایی شــناختی برخوردار 
باشــند. مدارك مورد نیاز در سطح L1 داشتن گذرنامه و 
شناسنامة دریانوردی و کارت سالمت و گواهی نامة چهارگانه، 
شامل بقا در دریا، اطفای حریق، ایمنی فردی و کمک های 
اولیه است. در این سطح آن ها به سوابق تجربی نیازی ندارند 
و فقط دریافت گواهی نامه های مذکور ضروری است. یکی از 

سازمان هایی که مهم ترین قوانین و استانداردهای بین المللی 
در حوزة دریانوردی را تعیین و تصویب می کند، »ســازمان 
بین المللی دریانوردی«IMO( 4( است و شاغالن این رشته 
موظف هستند که از این اســتانداردها پیروی کنند. آن ها 
همچنین با کنوانسیون های بین المللی نظیر حقوق دریایی، 
نجات در دریا و محیط زیســت ســروکار دارند. شخصیت 
و هویــت حرفه ای شــغل های ناوبری از نــوع متهورانه و 
واقع گراست. در اکثر شغل های این رشته،  کارگران )ملوانان( 
با جدیت به انجام فعالیت های بدنی و فنی می پردازند و در 
انجام بعضی از فعالیت ها ممکن است با خطرات جدی مواجه 
شــوند. برخی از خدمات شاغالن سطح کمک تکنسین یا 
ملوان ماهر کشتی در شناورها عبارت اند از: سکان داری،  کار 
با ماشین آالت عرشه، و کمک به افسر نگهبان ناوبر کشتی. 
عالوه بر شایستگی های غیرفنی مورد نیاز شغل هاي سطح 
L1، شایستگی غیرفنی مدیریت منابع انسانی در این سطح 
اهمیت زیادی دارد. مدارك مورد نیاز برای شاغالن در سطح 
L2 عالوه بر گواهی نامه های سطح )L1(، گواهی نامه های 
آگاهی های امنیتی و گواهی نامة کمک افسر نگهبان ناوبر در 

دیده بانی است.

ویژگیهایشغلوشاغل

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةناوبریشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ي
وبر
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شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
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1. توانایی آموزش ایمنی در دریا )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش ملوانی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش ماهی گیری )400 ساعت آموزش(
4. توانایي آموزش دریانوردي )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش هدایت کشتی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش سازمان دهی عملیات روی کشتی )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی ناوبري )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت ملوان شناور )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت ملوان ماهر شناور )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي کار تیمی )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی مدیریت منابع و تجهیزات در محیط کار )34 ساعت آموزش(

~ 2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین ناوبری )سرملوان(تکنسین٭
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهناوبری
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سیدناصرخالقیمیران
جهانشاهایرانپور

مقاله

برمی گیرد. در سال های اخیر، سهم بخش كشاورزي 
از ارزش افزوده به ســرعت در حال كاهش اســت، با 
این حال، هم چنان جزو چهار بخش مهم تولید ملي 
محسوب می شود. از نظر اشتغال در بخش كشاورزي 
نیز روند نزولي طي ســالیان اخیر ادامه داشته است. 
در حال حاضر حدود یک پنجم جمعیت شــاغل، در 
این بخش فعالیت دارند. با توجه به موارد بیان شده و 
اهمیت رشته  دامپروری در بخش کشاورزی، ضروری 
اســت هنرآموزانــی توانمند در نظــام آموزش های 
رسمی کشــور تربیت شــوند؛ هنرآموزانی که قادر 
باشند با استفاده از فناوری های مدرن و بهره گیری از 
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، هنرجویانی کارآمد و 

شایسته در هنرستان ها تربیت کنند.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
بدون شــك بخش دامپروری که در كشــور ما از 
دیر باز نقشــي مهم در اقتصاد داشته، هم اینك نیز 
همچنان اهمیت خود را حفظ كرده است. دامپروری 
35 درصــد ارزش افزوده بخش کشــاورزی و بخش 
کشــاورزی 15 درصد ارزش افزوده از تولید ناخالص 
ملی را بــه خود اختصاص داده اســت. این صنعت 
ارزان ترین منبع پروتئین موردنیاز جامعه است و 35 
درصد از 29 گــرم پروتئین حیوانی خالص مصرفی 
سرانه را در روز، طبق برنامة چهارم توسعة اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی تأمین می کند.
در سال 1390، كل ارزش افزودة بخش كشاورزي 
127 هزار میلیارد ریال بود كه از نظر ســهم، 11/6 
درصــد از )تولید ناخالــص ملــي( »GDP« را در 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ  امور دامی

تحوالت نظام آموزشي كشور در دهة اخیر، نتیجة 
انجام پژوهش ها و چرخش هایي اســت كه ضرورت 
ایجاد تحــول در نظام آموزشــي را تبیین كرده اند. 
چرخش هایــي مانند توجه بــه ارزش كار و تالش، 
توجه به اسناد باالدستي و سیاست های كلي كشور، 
اســتفاده از تجربه هاي بین المللی، تمركز بر كیفیت 
آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری 

در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و ...، تحقق توسعة 
همه جانبه و پایدار را براي كشــور فراهم می سازند. 
رشــتة امور دامي پیش از تغییرات نظام آموزشــي 
وجود داشــت، ولي تغییرات نظام آموزشي شرایط و 
زمینة مناسبي را براي برنامه ریزی و ایجاد رشته های 
جدید متناســب با نیاز بازار كار صنعت دامپروری و 
مشاركت ذي نفعان این صنعت با آموزش فراهم آورد.

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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یکی از مهم ترین پروژه  های انجام شده در طراحي رشته ها، »نیازسنجي شغلي« است كه طي آن اطالعات 
شغلي و حرفه ای، از اسناد ملي و بین المللی )ایسكو1 2008( و اسناد ملي سایر كشورها )مانند استرالیا، كانادا 
...( اســتخراج می شــود. هم زمان نیز اطالعات شغلي رشــته از خبرگان و ذی نفعان دنیاي كار )شركت ها و  و
سازمان ها( جمع آوری و بر اساس حرفه هاي منتخب از ایسكو 2008، دسته بندی مي شوند. این دسته بندي در 

رشتة امور دامي2 به شرح جدول زیر است:

شغلهایرشتةاموردامی

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةاموردامی

ردیف
كارگرماهردامداريکدحرفه:61210191

ردیف
کمکتکنسیندامپروریکدحرفه:61220192

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
كارگر سادة دامپروری1کارگر ماهر زنبورداری1
شتربان2موم دار کنندة شان2
پرورش دهندة مرغ بومي3نوغان دار3

تولیدکنندة محصوالت زنبور عسل )عسل، بر موم، موم، 4
شیردوش4گرده، زهر و ژل رویال(

دامپرور5تولیدکنندة ملكه5
گاودار6زنبوردار6
سم چین7موم عاج کن )مومی کننده شانه های کندوی زنبور عسل(7
کارگر ماهر گاومیش داری8پرورش دهندة زنبور عسل8
کارگر ماهر گاوداری شیری9پرورش دهندة كرم ابریشم9
پرورش دهندة گاو گوشتی10پیله كار10
کارگر ماهر گاوداری گوشتی11سازندة وسایل و ابزارآالت كندوي زنبور عسل11
كارگر كشتارگاه و بسته بندی مرغ12كارگر ماهر نوغان داري12
پرورش دهندة شترمرغ13كندودار زنبور عسل13
پرورش دهندة بلدرچین14گوسفنددار14
پرورش دهندة پرندة زینتي15پرواربند15
پرورش دهندة شتر16پرورش دهندة گوسفند16
دامدار17پشم چین17
پرورش دهندة ماهیان زینتی18كارگر مزرعة طیور18
پرورش دهندة میگو19فروشنده19
پرورش دهندة ماهیان خاویاری20کارگر ماهر گوسفندداری20
پرورش دهندة ماهی سفید21كارگر ماهر جوجه کشی21
پرورش دهندة ماهیان آب شور22متصدي ماشین جوجه كشی22
پرورش دهندة ماهی قزل آال در شالیزار23كارگر سادة مرغداري23
پرورش دهندة ماهیان سرد آبی24پرورش دهندة مرغ و خروس24
پرورش دهندة ماهیان گرم آبی25پرورش دهندة جوجه25
كارگر فني تكثیر آبزیان26فروشنده دام26

كارگر مزرعة پرورش ماهي27
كارگران آبزی پروری28

منظور از توســعة حرفه ای پیش بینی  امكان پیشــرفت در یك گروه بزرگ شغلي و ایجاد مسیرهاي متنوع 
براي رسیدن به سطوح باالي مهارت است. توسعة حرفه ای در رشتة امور دامي به هنرجویاني كه در این رشته 
تحصیل می کنند نشان می دهد كه مسیر پیشرفت آن ها در محیط كار چگونه است، چطور مي توانند در شغلي 
كه هستند به جایگاه باالتري ارتقا یابند و تا چه سطحي می توانند خود را ارتقا دهند. در نمودار 1 نماي كلي 

توسعة حرفه ای رشتة امور دامي نشان داده شده است.

توسعةحرفهای
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شغل هایی که زیرمجموعة حرفة كارگران ماهر دامداری 
)L1( قــرار می گیرند، بــه پرورش حیواناتــی مانند گاو، 
گوسفند، بز، اسب، شــتر و پرندگانی مانند مرغ، پرندگان 
زینتی و آبزیانی مانند ماهیان خوراکی و زینتی، کاربرد ابزار 
و تجهیزات، آماده سازی سالن های پرورش دام و طیور و ... 
می پردازند. فعالیت ها و مهارت های بین حرفه ای/ بین بخشی 
این شغل ها در این سطح از حرفه عبارت اند از: کار و انتقال 

اشیا، هماهنگی، نگهداری تجهیزات.
é شایســتگی های غیرفنــی موردنیاز این شــغل ها در 
این ســطح از حرفه عبارت اند از: جمــع آوری و گردآوری 
اطالعات، خودمدیریتی، مســئولیت پذیری، درست کاری، 
و مهارت گوش کردن. رعایت اصول ایمنی و بهداشــت در 
بیشتر فعالیت های این حوزه بسیار ضروری است. استفاده 
از ماسک، دســتکش، چکمه، لباس کار، تجهیزات اطفای 
حریق، رعایت نکات بهداشــتی در کار با دام، رعایت نکات 

ایمنی در کار با دام از اهمیت زیادی برخوردار است.
é حرفه های مرتبط با آن عبارت اند از: کارگران دامپروری، 
دام داران، پرورش دهنــدگان طیور، زنبــورداران، کارگران 
آبزی پروری، شکارچیان و ماهی گیران، کارگران مراقبت از 

حیوانات خانگی، و تکنسین کشاورزی.
ایــن حرفه با بخش هــا و فعالیت های اقتصــادي گروه 

كشاورزي مرتبط است.
é بافت و شرایط کاري شغل هایی که در زیرمجموعة این 

حرفه قرار دارند، عبارت اند از:
ارتباطــات: گفت وگوی چهــره به چهــره، نامه ها و 

یادداشت ها.
روابطدرتنش: کار با گروه تیمی، مســئولیت پذیری 

پیامدها و نتایج.
تماسایجادکنندةتعارض: ســروکار داشــتن با ابزار 

ناخوشایند.
شرایطفیزیکیکار: کار در محیط باز و زیر سقف، در 

معرض آلودگی و در معرض رطوبت.
خطراتشغلی: در معرض بیماری یا عفونت.

موقعیتبدن: زمان طوالنی ایستادن و استفاده از دستان.
پوشــشبدن: لباس کار و چکمه و گاهی دستکش و 

ماسک.
é ویژگی های شاغالن در سطح L1 عبارت اند از:

توانایی های شاغل شــامل: توجه و دقت، توانایی کنترل 
حرکات، توانایی عکس العمل های زمانی، ســرعت، توانایی 
قوت جسمانی، ایستادگی، انعطاف پذیری، توانایی دیداری، 

توانایی شنیداری و گفتار، حافظه، توانایی فضایی
é عالقههاوگرایشها: واقعیت گرا شــغل هایی که در 
زیرمجموعه حرفه کمک تکنســین دامپروری )L2( قرار 
می گیرند حیواناتی مانند گاو، گوســفند، بز، اسب، شتر و 
پرندگانی مانند مرغ، پرندگان زینتــی و آبزیان را پرورش 
می دهند و سرپرســتی کارگران، برنامه ریزی نهاده ها، مواد 
و وســایل موردنیاز و آماده کردن آن ها را انجام می دهند. 
فعالیت ها و مهارت های بین حرفه ای/ بین بخشی این شغل ها 
در این ســطح از حرفــه عبارت اند از: کار و انتقال اشــیا، 
هماهنگی، نگهداری تجهیزات، پایش و کنترل، نظارت بر 

انجام امور کارگران، اپراتوری
é شایســتگی های غیر فنی موردنیاز این شغل ها در این 
ســطح از حرفه شــامل: جمع آوری و گردآوری اطالعات، 
خودمدیریتی، مسئولیت پذیری، درست کاری، مهارت گوش 

ویژگیهایشغلوشاغل
نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةاموردامی

هنرآموز 
امور دامی 

)23201405(

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

کمک تكنسين 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1( کارگران ماهر دامداری )6123019(

کمک تكنسين دامپروری )61220192(

تكنسين دامپروری )31420493(

تكنسين ارشد دامپروری )31420494(

مهندس دامپروری )21370195(
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کردن، مستندســازی، تنظیم و اصالح عملکرد سیستم، 
یادگیری، آموزش دیگران ایمني، بهداشت و قوانین موردنیاز 
این حرفه شامل استفاده از ماسک، دستکش، چکمه، لباس 
کار، تجهیزات اطفای حریق، رعایت نکات ایمني و بهداشتی 
در کار با دام مطابق با اســتاندارد به ویژه هنگام كار با مواد 

شیمیایی و ضدعفونی کننده ها می باشد.
é حرفه های مرتبط با آن عبارت اند از: کارگران دامپروری، 
دامــداران، پرورش دهندگان طیور، زنبــورداران، کارگران 
آبزی پروری، شکارچیان و ماهی گیران، کارگران مراقبت از 

حیوانات خانگی، تکنسین کشاورزی.
با بخش ها و فعالیت های اقتصادي گروه كشاورزي مرتبط 
است.شــخصیت و هویت حرفه ای در این سطح اولویت 1: 
قراردادی است. واقع گرا، اولویت 2: جست وجوگر، اولویت 3:  

é بافت و شرایط کاري شغل هایی که در زیرمجموعة این 
حرفه قرار دارند به شرح ذیل می باشد:

ارتباطــات: گفت وگوی چهــره به چهــره، نامه ها و 
یادداشت ها

روابطدرتنش: کار با گروه تیمی، مســئولیت پذیری 

پیامدهــا و نتایــج، مســئولیت پذیری بــرای دیگــران، 
مسئولیت پذیری بهداشت سالمت دیگران

تماسایجادکنندهتعارض: ســروکار داشــتن با ابزار 
ناخوشایند

شرایطفیزیکیکار: کار در محیط باز و زیر سقف، در 
معرض آلودگی، در معرض رطوبت

خطرات شغلی، در معرض بیماری یا عفونت
موقعیتبدن: زمان طوالنی ایستادن و استفاده از دستان

پوشــشبدن: لباس کار و چکمه و گاهی دستکش و 
ماسک.

é ویژگی شاغلین در سطح L2 از حرفه عبارت اند از:
ـ توانایی شفاهی، توانایی کمیتی، حافظه، توانایی فضایی، 
توجه و دقت، توانایی کار با دست به صورت ظریف، توانایی 
کنترل حرکات، توانایی عکس العمل های زمانی، ســرعت، 
توانایی قوت جســمانی، انعطاف پذیــری، توانایی دیداری، 
توانایی شــنیداری و گفتاری عالیق و گرایش ها شــامل: 

واقعیت گرا، جست وجوگر..

جدول2.صالحیتحرفهایهنرآموزانرشتةاموردامیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
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ی

ها
ی
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وژی
داگ

پ
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
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صپ
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ی
ها

ی
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مو
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ی
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ام

ی
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ی
ها

ی
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شای

1. توانایي آموزش و اجراي تولید و پرورش مرغ )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش و اجرای تولید و پرورش دام هاي سبك )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش و اجراي پرورش زنبورعسل و تولید محصوالت آن )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش و ارزیابی تولید و پرورش ماكیان )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش و اجرای تولید و پرورش آبزیان )خوراكي ـ زینتي( )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش و سازمان دهی تولید و پرورش دام هاي بزرگ )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني امور دامي )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت كارگر ماهر امور دامي )34 ساعت 

آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت كمك تكنسین امور دامي )34 ساعت 

آموزش(
10. كسب شایستگي تحلیل رابطه آب و خاک و گیاه با محوریت حفاظت از خاک و صرفه جویی 

در آب و کاشت براساس شرایط منطقه ای )34 ساعت آموزش(
11. كسب شایستگي برنامه ریزی تولید دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان بر اساس خودكفایي و 

صادرات بر محور اولویت های اقتصاد كشور )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
18000 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین امور داميتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهاموردامی
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پینوشتها
1.  ISCO (International Standard Classification of Occupation)

  2. سند راهنماي برنامة درسي رشتة امور دامي نگارش دوم سال 1392

منابع
1. اســناد برنامة درسي دروس پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة امور دامی. )1394(. گزارش: نگارش دوم. دفتر تألیف کتاب های 

درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي برنامه ریزي درسي امور دامي.
2. آمارنامة کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. جلد اول و دوم. 1395.

3. سند استاندارد ارزشیابي حرفه گروه شغلي امور دامي. )1391(. نگارش سوم. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
شوراي برنامه ریزی درسي امور دامي.

4. ســند راهنماي برنامه درسي رشتة امور دامی. )1392(. گزارش: نگارش دوم. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
شوراي برنامه ریزي درسي امور دامي. 

5. مرکز آمار ایران. )1393(. نتایج تفضیلی سرشماری عمومی کشاورزی.

معرفیبستةآموزشیرشتةاموردامی
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةاموردامی
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٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭٭تولید و پرورش مرغ2

٭٭٭٭تولید و پرورش دام هاي سبك3

٭٭٭٭آب  و خاک و گیاه4

٭٭٭٭پرورش زنبورعسل و تولید محصوالت آن5

٭٭٭٭تولید و پرورش ماكیان6

٭٭٭٭تولید و پرورش آبزیان )خوراكي ـ زینتي(7

٭٭٭٭تولید و پرورش دام هاي بزرگ8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭مدیریت تولید13
٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭زیست شناسی16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف 19
کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
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عابدینآریانپور
حسیناکبرلو

مقاله

با وجود اینکه هدف بنیادی آموزش رسمی کشور 
در بخش کشــاورزی تربیت نیروی انســانی ماهر و 
کارامد اســت، شواهد موجود بیانگر برخی ناکامی ها 
در گذشته بوده اســت. چالش هایی مانند بی کاری 
دانش آموختگان، ناهم خوانی شغل با تخصص افراد، 
انتقال نیافتن مناســب دانش آموختگان از مدرســه 
به بــازار کار، وجــود دانش آموختــگان ناکارامد، و 
ناهماهنگــی میان مهارت هــای دانش آموختگان با 
نیازهای بــازار کار، از جملــه محدودیت های نظام 
آموزش متوســطه به ویژه در بخش کشاورزی ایران، 

هستند که همواره مطرح بوده اند.
از آنجا که تربیت نیروی کار ماهر در زمینة پرورش 
و تولید محصوالت زراعی، عامل مهمی در توســعه 
و پایــداری تولیــد در این بخش به شــمار می رود، 
رشــتة امور زراعی نیز از جمله رشــته هایی اســت 
که هم راســتا با تغییرات ســاختار نظام آموزشی و 
براساس اسناد باالدستی، مانند »سند تحول بنیایدن 
آموزش وپرورش«، »سند برنامة درسی ملی«، »نقشة 
جامع علمی کشور«، دچار تحول شد. اسناد پشتیبان 
و راهنما و برنامه های درسی این رشته، همانند سایر 

صالحیت های حرفه ای 
هنرآموزان رشتۀ امور زراعی

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی)هنرآموزرشتةامورزراعی(

تغییراتنظامجدیدآموزشی

بخش کشاورزی با تأمین 85 درصد نیازهای غذایی 
و 90 درصد مواد اولیة صنایع تبدیلی کشاورزی، و دارا 
بودن 25 درصد سهم صادرات غیرنفتی و حدود 20 
درصد سهم اشتغال کشور )بیش از 50 درصد اشتغال 
روســتایی( نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور 
دارد. بخش کشــاورزی زیربنای اصلی تحقق امنیت 
غذایی است و بنابراین از مهم ترین بخش های اقتصاد 
جامعه محسوب می شــود. زراعت همواره مهم ترین 
بخش کشــاورزی ایران بوده، به نحوی که طی دورة 
1394ـ  1383 به طور متوسط 65/7 درصد از ارزش 
افزودة بخش کشــاورزی کشور را به خود اختصاص 
داده است. ارزش تولید و ارزش افزودة بخش زراعت 
در سال 1394 به قیمت ثابت 1390 به ترتیب 40 و 
27 هزار میلیارد تومان بوده است )نمودار 1(. اگرچه 
توسعة کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی 

و محیطی است، اما به نظر می رسد توسعة کشاورزی 
می تواند به میزان درخــور توجهی تابعی از تغییر و 
تکامل دانش و مهارت کشــاورزان به منظور افزایش 
کارایی، اثربخشــی و پایداری در این بخش باشــد 
]باشگاه خبرنگاران جوان، بی تا[. استفاده از دانش و 
فناوری های روز دنیا توسعة پایدار در این حوزه را به 

همراه دارد ]خبرگزاری صداوسیما، 1395[.
هنرآمــوزان رشــتة امــور زراعــی می تواننــد با 
صالحیت های اخالقی و دانش و مهارتی که کســب 
کرده اند، هنرمندانه موجب رشــد شخصیت و دانش 
و مهارت فراگیرندگان شوند؛ فراگیرندگانی که ضمن 
استفاده بهینه از منابع و محیط، امنیت غذایی را برای 
کشور به ارمغان آورند. بدیهی است که سرمایه گذاری 
به منظور تربیت و تأمین این رکن مهم تعلیم وتربیت، 

بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است.
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رشــته های فنی وحرفه ای، با تمرکز بر ابعاد رویکرد 
»شایستگی محوری« طراحی و تدوین شد و به دنبال 
آن اصالحــات عمده ای در طراحی و تدوین اســناد 
برنامه ها و کتاب های درسی رشتة امور زراعی انجام 

گرفت. 
با توجه به تدوین سند راهنمای برنامة درسی جدید 
رشــتة امور زراعی بر مبنای نیاز دنیای کار و تربیت 
نیروهای متخصص مورد نیاز بازار، محتوای آموزشی 
به گونه ای تنظیم شد که فارغ التحصیالن این رشته 
بتوانند وارد بازار کار شــوند و با ایجاد کســب وکار، 

ضمن کسب درامد برای خود، با ایجاد کارآفرینی به 
توسعة اقتصاد کشور کمک کنند. به همین منظور، 
ابتدا با بررســی نیاز بازار کار و اســتفاده از اســناد 
باالدستی، همچون اســناد مرکز آمار ایران، سازمان 
فنی وحرفه ای، بخش خصوصی و ...، شغل های نهایی 
حرفه های حوزة زراعت استخراج و با حضور فعاالن 
این حوزه فعالیت های هر شــغل و مرحله های کاری 
آن ها مشخص و بر همین اساس استاندارد شایستگی 

حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین شد.

شغلهایرشتةامورزراعی

بدیهی است پیش از هرگونه اقدام و زمینة طراحی و تدوین برنامة آموزشی و استانداردهای مورد نیاز برای 
تربیت نیروی انسانی، در گام نخست باید نیازسنجی شغلی انجام شود تا زمینة اشتغال نیروی انسانی تربیت 
شــده فراهم آید و از هدر رفتن ســرمایه ها جلوگیری شود. در رشتة امور زراعی نیازسنجی شغلی با استفاده 
از اســناد ملی )مانند گزارش مرکز آمار ایران(، بین المللی و اســتاندارد )ایســکو1، 2008( و اسناد ملی سایر 
کشــورها )مانند استرالیا و کانادا( انجام گرفت و هم زمان اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای 
کار جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو 2008 در دو سطح L1 )پرورش دهندگان محصوالت 
زراعی( و L2 )تولیدکنندگان محصوالت زراعی( دســته بندی شد ]ســند راهنمای برنامة درسی رشتة امور 
زراعی، 1392[. جدول 1 حرفه های مربوط به رشتة  امور زراعی و شغل های زیرمجموعة آن را نشان می دهد.

توضیح. دلیل انتخاب شغل ها بیشتر در سطح L2، آموزش 
منطقه ای محصوالت کشاورزی متناسب با سیاست های کالن 
کشور است

ردیف
L1پرورشدهندگانمحصوالتزراعی

کدحرفه:61110191
نامگروهکاری/شغل

کمک كار پاک کنندة دانه1
کشت کار حبوبات2
تنک کن و وجین کن )گیاهان زراعی(3
کارگر ماهر مراقبت از بوته4
کارگر ماهر برداشت5
نمونه بردار خاک6
رانندة تراکتور کشاورزی7
شخم زن8
کارور ماشین ها و ادوات خاک ورزی9
آرایندة سطح مزرعه10
بذرپاش11
فرم دهندة سطح مزرعه12
کاربر ماشین کارندة غالت13
بهره بردار ماشین های عمیق کار دیم14
کاربر ماشین های کارنده15

ردیف
L2تولیدکنندگانمحصوالتزراعی

کدحرفه:61140192
نامگروهکاری/شغل

مخلوط کن کود1
سرکارگر کنترل علف های هرز2
کارگر کنترل کنندة آفات محصوالت زراعی3
کارگر تولیدکنندة حشرات مفید برای کنترل آفات4
کارگر کنترل کنندة بیماری های گیاهان زراعی5
کشت کار گندم6
شالی کار7
ذرت کار )دانه ای(8
چغندرکار9
سیب زمینی کار10
پیازکار11
کلزاکار12
کشت کار دانة روغنی )سویا(13
تولیدکنندة آفتابگردان14
کنجدکار15
کارگر ماهر آبیاری ـ کشاورزی16
برداشت کنندة ویژة دانه17
علوفه کار18
سرکارگر تجارت مزرعه )برنامه ریز زراعی(19
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توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

یکی از مرحله های طراحی حرفه ای، طراحی و توسعة حرفه ای در هر زمینة شغلی )گروه بزرگ شغلی( است. در 
گروه شغلی امور زراعی، فرد می تواند از سطوح پایین پرورش دهندگان محصوالت زراعی با طی مسیر آموزش و 

کسب مهارت به الیه های باالیی در این حرفه، مانند تکنسین یا تکنسین ارشد زراعت برسد )نمودار 2(.

شغل هایی که زیرمجموعة حرفة »پرورشدهندگان
گیاهانزراعی)L1(« قرار می گیرند، بیشتر شغل هایی 
هستند که با استفاده از تجهیزات و ماشین های کشاورزی 
ساده، تولید محصوالت زراعی در سطح کم و یا نگهداری 
از مزرعه را با اســتفاده از جدول استاندارد یا راهنمایی 
سرپرست انجام می دهند. شایستگی های غیرفنی مورد 
نیاز این شغل ها در این ســطح از حرفه، عبارت اند از: 
مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، اجتماعی بودن، ارتباط 
مؤثر، کار تیمی، مدیریت منابع، ویژگی شــخصیتی 
اخالق و تفکر انتقادی که در بسیاری از شغل های این 
سطح نقش کلیدی ایفا می کنند. برای نمونه، شایستگی 
مســئولیت پذیری در کاشت بذر، در صورتی که مقدار 
بذر مصرفی کمتر و یا بیش از حد توصیه شــده باشد، 
تأثیر زیادی بر عملکرد کّمی و کیفی محصول آن خواهد 
داشــت. یا اینکه نداشتن شایستگی مدیریت زمان، از 
آنجا که مصرف نهاده هایی مانند کود، بذر و یا سموم در 
زمان مشخصی باید انجام شود، عالوه بر افزایش هزینه، 
ممکن است سالمت محصول خوراکی را نیز به خطر 
اندازد. شخصیت و هویت حرفه ای شغل های این سطح 
از نوع اخالقی و بی باکانه اســت. بیشتر شغل های این 
حرفه در شــرایط سخت )گرما، سرما، شب و تاریکی( 
انجام می شوند و شاغالن باید از شرایط الزم برای انجام 

کار در این موقعیت ها برخوردار باشــند.  شاغالن این 
حرفه، مانند رانندة تراکتور کشاورزی، شخم زن، کارور 
ماشــین ها و ادوات خاک ورزی و ... باید از توانایی های 
شــناختی )درک شفاهی و نوشتاری، و بیان شفاهی و 
نوشتاری(، توانایی های جســمانی )گفتاری، دیداری، 
شنیداری و حرکتی( و توانایی فیزیکی )برقراری ارتباط 
با دیگران( برخوردار باشند. تجربة کار عملیاتی در مزرعه 

و کار با ماشین های زراعی از الزامات شاغالن است.
ویژگی شاغالن در این سطح )L1( از حرفه عبارت اند 

از:
 توانایی های شــاغل شــامل: قدرت بدنی و سالمت 
جسمانی برای انجام فعالیت های عملی، سرعت عمل، 
مقاوم به شــرایط اقلیمی )سرما، گرما، باد و ...( کاربرد 

مفاهیم در عمل، تمایز و براورد؛
 عالقه ها و گرایش ها شــامل عالقه به کار روی زمین 
و فضای آزاد، عالقه به محیط زیست و حفاظت از آن، 
پرهیز از فرسایش منابع طبیعی، عالقه به کار گروهی 
و ایفای نقــش در تیم، باورمند بــه جایگاه و اهمیت 
کشــاورزی و به آموزه های دینی و ملی، کنجکاوی در 

کشف روابط محیط و گیاه.
مشــاغل زیرمجموعــة حرفة کمکتکنســین
تولیدکنندگانگیاهانزراعی)L2(، برنامه ریزی 

مهندس حرفه اي
سطح پنج

هنرآموز امور
زراعي

22201505

مهندسي زراعت و اصالح نباتان 21320295

تكنسين ارشد زراعت 31420193

تكنسين زراعت 21420193

کمک تكنسين توليدکنندگان محصوالت زراعي
61110191

کارگران ماهر پرورش دهنگان محصوالت زراعي
61110191

تكنسين ارشد 
سطح چهار

تكنسين
سطح سه

تكنسين کمک 
سطح دو

کارگر ماهر
سطح يک

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةامورزراعی
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زراعــی و تولید محصوالت زراعی منطقــة خود را، با 
استفاده از تجهیزات فنی و تراکتور و دنباله بندهای سوار، 
نیمه سوار و کششی، و مصرف نهاده هایی مانند بذر، کود 
و سم( مطابق توصیة کارشناسان، به طور مستقل انجام 
می دهند. مهم ترین شایستگی غیرفنی مورد نیاز آن ها 
در این سطح، شامل مدیریت منابع، مواد و تجهیزات، 
کاربرد فناوری، ســواد اطالعاتی، ارتباط مؤثر، اخالق 

حرفه ای، خالقیت و مستندسازی است.
از آنجا که از شــاغالن زیرمجموعة این حرفه، مانند 
کارگر تولیدکنندة حشــرات مفید برای کنترل آفات، 
کارگر ماهر آبیاری ـ کشاورزی، علوفه کار و ... نیازمند 
به کارگیری مواد و منابعی حیاتــی مانند آب و خاک 
هســتند که دغدغة امروز و آیندة کشور ماست، لزوم 
مدیریــت منابع، مواد و تجهیزات پررنگ تر می شــود. 

رعایت اصول ایمنی و بهداشــت همة فعالیت های این 
حوزه اهمیت فراوانی دارد و به کارگیری آن ها از الزامات 
اجرایی فعالیت های این حرفه است. شخصیت و هویت 
شــاغالن این حرفه، به دلیل ارتباط مستقیم با تولید 
خوراک سالم و همچنین کار در شرایط سخت )گرما، 

سرما، شب و ...( اخالقی و بی باکانه است.
در این حرفه، شاغالن عالوه بر توانایی های کارگر ماهر 
پرورش دهندگان گیاهان زراعــی، باید از توانایی های 
ادراکی، خالقیت و به کارگیری جدول های اســتاندارد 
برای استفاده از مواد و تجهیزات برخوردار باشند. از دیگر 
گرایش هایی که در شاغالن این حرفه باید نمود داشته 
باشد، انجام کار به صورت تیمی است. بسیاری از کارهای 
زراعی به صورت تیمی انجام پذیرند و شــاغالن هنگام 
انجام کار باید مطابق مسئولیت تعیین شده اقدام کنند.

جدول 2. صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشتة امور زراعی شاخة فنی وحرفه ای در نظام جدید آموزشی
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

ام 
ی ع
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تگ
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شا
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ک 
وژی

داگ
1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ

2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری
3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه

4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس

6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان
8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ي٭
راع
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ة ا
شت

ی ر
 فن

ای
ی ه

تگ
یس

شا

1. توانایی آموزش پرورش و تولید حبوبات )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش عملیات خاک ورزی )400 ساعت آموزش(

3. توانایي آموزش كاشت گیاهان زراعي )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش پرورش و تولید گیاهان علوفه ای )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی امور زراعی )250 ساعت آموزش(
8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر پرورش دهندگان 

گیاهان زراعی )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنسین تولیدکنندگان 

محصوالت زراعی )34 ساعت آموزش(
10. کســب شایســتگی تحیل رابطة آب، خاک و گیاه بــا محوریت حفاظت از خاک و 

صرفه جویی در آب و کاشت براساس شرایط منطقه ای )34 ساعت آموزش(
11. کســب شایستگی جانشینی کنترل زیســتی به جای مبارزة شیمیایی برای حفظ 

محیط زیست و تولید غذای سالم و پایدار )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ~

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت تکنسین فناوری تولید محصوالت زراعی )1800 ساعت آموزش(تکنسین٭
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهامورزراعی
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جلیلتاجیک
مجیدریسمانچیان

مقاله

شاخه های دیگری تقسیم می شوند. همة زیررشته ها 
به طور مســتقیم با سالمت جســمی و روانی آحاد 

جامعه ارتباط نزدیک دارند.
مؤلفه هــای تولیــدات کشــاورزی و دام پــروری 
کشورمان نشــان می دهند که با وجود برخورداری 
بخش کشــاورزی از توانایی های بالقوة بسیار، هنوز 
حد پایینــی از توانمندی های موجــود در آن مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. برای مثال، از هر مترمکعب 
آب مصرفی در بخش کشاورزی، حدود 0/5 کیلوگرم 
محصول به دست می آید. در صورتی که در برخی از 
کشورهای آســیایی این رقم بسیار باالتر است و به 
حدود سه کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب مصرفی 
می رســد. در زمینة تولیدات دامــی نیز هنوز با حد 

تولیدات جهانی فاصلة زیادی داریم.
بدیهی اســت، دســتیابی به این حد از عملکردها 
زمانی امکان پذیر اســت که کشاورزان ما از شیوه ها 
و فناوری هــای جدید آگاه باشــند. برای نیل به این 
هدف، ابتدا باید زمینة آن را ایجاد کنیم که پشتیبان 
آن نیز ایجــاد تفکر علمی برای یــک نظام کارامد 

کشاورزی است. 
بر این اساس و با توجه به نقش اساسی هنرآموزان 
در تربیت نیروی کار ماهر، پرورش هنرآموزانی متعهد 
و توانمند که قادر باشــند، با استفاده از فناوری های 
مدرن و بهره گیری از راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، 
در هنرســتان ها هنرجویانی متخصص و کارامد در 
حــوزة امورباغی تربیت کننــد، از اولویت های مهم 

به شمار می رود.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزانامورباغی(

در دهه های اخیر به منابع انسانی به عنوان عنصری 
هوشمند توجه شده اســت که با مهارت و خالقیت 
خود می تواند نقش اساســی در سیســتم ایفا کند. 
نیروی انسانی کارامد سرمایة ارزشمند کشور به شمار 
می آید. برای تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص 
در رشــتة امور باغی، به منظــور نیل به خودکفایی 
در تولید مــواد اولیة غذایی و صنعتی، الزم اســت 
متخصصانی تربیت شــوند که بتوانند با استفاده از 
دانش و تجربیات خــود، تولید اقتصادی محصوالت 
باغی را به طور علمی امکان پذیر ســازند، برای تولید 
محصوالت، از امکانات موجود در کشور حداکثر بهره 
را بگیرند، و در امور تحقیقات، آموزش و برنامه ریزی 
کشاورزی نیز خدمت کنند. توسعة کشاورزی نیازمند 
نیروی انسانی ماهر است. نیرویی که بتواند عملیات 
کشــاورزی مربوط به محصوالت باغی را براســاس 
یافته های جدید علمی انجام دهد و بیشــترین بازده 
و محصول را در بهره گیری از منابع به دســت آورد. 
تأمین نیروی انســانی در این مقطع می تواند نقش 

سازنده ای را در توسعة کشاورزی ایفا کند.
ضرورت و اهمیت تربیت نیروی انســانی در رشتة 
امورباغی به ماهیت رشته برمی گردد رشتة امور باغی 
به زیررشــته های پرورش گیاهــان زینتی، پرورش 
درختان میوه، تولیــد قارچ خوراکی، طراحی فضای 
سبز، پرورش سبزی ها و تولید و آماده سازی گیاهان 
دارویی تقســیم می شــود که هر یک از آن ها نیز به 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ  امور باغی
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تغییر سازنده در هر نظامی نشانة پویایی آن نظام 
آموزشی است و نظام های بسته هیچ گاه نتوانسته اند به 
مرحلة شکوفایی و هدف های غایی خود دست یابند. 
برخی از دلیل های تغییر نظام آموزشــی عبارت اند 
از: استفاده از فناوری های جدید؛ نگاه به پدیده های 
دیرتجدیدشــونده؛ اهمیت دادن به محیط زیســت؛ 
تغییر الگوهای کشت، بهره گیری از آب، خاک و انرژی 
خورشید )نور(؛ مبارزه با آلودگی های محیط، معرفی 
ارقام جدید، معرفی روش های نوین کاشت، آبیاری و 
برداشت محصول؛ فراوری محصوالت بعد از برداشت؛ 
روزآمد کردن رشتة امور باغی، و همچنین: پرورش 

ملكات و فضائل اخالقي و بینش سیاسي و اجتماعي 
در هنرجویان؛ تربیت یكپارچة عقليـ  ایمانيـ  عملي 
و اخالقي هنرجویــان؛ ترویج و تقویت فرهنگ كار، 
تولید، نوآوري و كارآفریني در كشور؛ تربیت نیروي 
انساني متخصص، ماهر و كارامد متناسب با نیازهاي 
بازار كار )فعلي و آتي( در سطح های ابتدایی و میاني 
مهارت مبتنــي بر چارچوب صالحیت حرفه ای ملي 
و عدالت آموزشــي؛ فراهم نمودن شرایط هدایت و 
راهنمایي شغلي ـ تحصیلي هنرجویان برای سطوح 
باالتر صالحیت حرفه ای از دالیل تغییر نظام جدید 

آموزشی می باشد. 

تغییراتنظامجدیدآموزشی

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةامورباغی

L1کارگرماهرامورباغیسطحL2کمکتکنسینامورباغیسطح
عنوانشغلردیفعنوان شغلردیف

متصدی پارک1سیركار1
نشاكار گل2حشاش2
نهال کار و گل کار3كارگر ماهر مراقبت از گیاه3

صیفی کار )خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، در هواي 4
پرورش دهندة درختان مثمر و غیرمثمر4آزاد و گلخانه ای(

كارگر ماهر نگهداري پارك5پرورش دهندة قارچ5
تولیدکننده و پرورش دهندة نهال6نشاكار، به جز گل6
درخت كار7كارگر كشاورزي7
قطعه كار چمن8مراقب چمن8
نهال كار9كارگر ماهر آبیاري9
كارگر ماهر مزرعة قارچ10سبزي كار10
كارگر ماهر نگهداري زمین11پرورش دهندة سبزي و صیفي11
كارگر نهالستان و گلخانه12پرورش دهندة گیاه دارویي12
پرورش دهندة گل13كارگر مزرعة سبزي13
پیوندكار درخت14كارگر ماهر مزرعه14
گل كار15بسته بند قارچ تکمه ای15
کارگر ماهر فضای سبز16پرورش دهندة گوجه فرنگی16
باغبان فضای سبز17كارگر فضاي سبز17
کشاورز کشت توأم18پرورش دهندة قارچ تکمه ای18
هرس كن گل و بوته19قارچ جمع كن19
پرورش دهندة نهال20كارگر نگهدارندة فضاي سبز20
باغ دار21باغبان فضاي سبز21
سم پاش کشاورزی22کشت کار قارچ22
تولیدكنندة چمن23پرورش دهندة قارچ صدفی23
كارگر قرنطینه24قلمه زن24
برداشت کنندة میوه25كارگر كشاورزي25
سرکارگر درجه بندی میوه26کارگر ماهر مزرعة ارگانیک26
کارگر ماهر تاکستان27هرس کن27
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شغل هایی که زیرمجموعة حرفة پرورشدهندگان
محصوالتباغــی)L1( قرار می گیرند، بیشــتر 
شــغل هایی هســتند که با اســتفاده از تجهیزات و 
ماشین های کشاورزی ساده، تولید محصوالت باغی 
و یا نگهداری از باغ را با استفاده از جدول استاندارد 

یا راهنمایی سرپرست انجام می دهند.
شایســتگی های غیر فنی موردنیاز این شغل ها در 
این ســطح از حرفه عبارت اند از: مسئولیت پذیری؛ 
مدیریت زمــان؛ کاربرد فناوری؛ ارتبــاط مؤثر کار 
تیمی؛ مدیریت منابع؛ داشتن اخالق، تفکر انتقادی؛ 

داشتن خالقیت؛ کارآفرینی؛ اجتماعی بودن.
رعایــت اصــول ایمنی و بهداشــت در بیشــتر 
فعالیت های این حوزه بسیار ضروری است. استفاده از 
کاله آفتاب گیر، ماسک و لباس مخصوص کار اهمیت 

زیادی دارد.
ویژگی های شــاغالن در این سطح )L1( از حرفه 

عبارت اند از:
تواناییهایجســمی: قدرت بدنی و ســالمت 
جســمانی برای انجام فعالیت های عملی؛ ســرعت 
عمل؛ مقاوم در برابر شرایط اقلیمی )سرما، گرما، باد 

و ...(؛ کاربرد مفاهیم در عمل؛ تمایز؛ براورد.
عالقههاوگرایشها: عالقه به کار روی زمین و 
فضای آزاد؛ عالقه به محیط زیست و حفاظت از آن؛ 
پرهیز از فرسایش منابع طبیعی؛ عالقه به کار گروهی 
و ایفای نقش در تیم؛ باورمندی به جایگاه و اهمیت 
کشاورزی و به آموزه های دینی و ملی؛ کنجکاوی در 

کشف روابط محیط و گیاه.

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةامورباغی

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تكنسين )سطح 3(

کمک تكنسين
 )سطح 2(

توليد کنندة محصوالت باغی 
)61130192(

تكنسين باغبانی 
)31420293(

تكنسين ارشد 
باغبانی)31420294(

هنرآموز 
امور باغی 

مهندس باغبانی و فضای سبز 
)21320195(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

پرورش دهندة محصوالت باغی )61120191(

)2
32

01
30

5(
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جدول2.صالحیتحرفهایهنرآموزانرشتةامورباغیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ی
اغ

رب
مو

ةا
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایي آموزش تولید و پرورش سبزی و صیفی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش تولید و پرورش قارچ خوراکی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش تولید و آماده سازی گیاهان دارویی )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش تولید و پرورش درختان میوه و زینتی )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش تولید و پرورش گیاهان زینتی )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فني امور باغی )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیر فني در تربیت كارگر ماهر 
پرورش دهندگان محصوالت باغی )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیر فني در تربیت کمک تکنسین 
تولیدکنندگان محصوالت باغی )34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي تحلیل رابطة آب، خاک و گیاه با محوریت حفاظت از خاک و 
صرفه جویی در آب و کاشت بر اساس شرایط منطقه ای )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي تولید محصوالت باکیفیت بر اساس منافع ملی و توازن صادرات و 
واردات )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
تکنسین٭

ـ کسب صالحیت تکنسین فناوری تولید محصوالت باغی
1800 ساعتـ کسب صالحیت تکنسین فناوری گیاه پزشکی

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهامورباغی
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جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةامورباغی

ف
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عنواناجزایبستةآموزشی

ی
رس

د
مة

رنا
دب

سنا
ا

ی
رس

د
ب

کتا

وز
آم
نر

ه
ی
ما

هن
را

جو
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

وز
آم
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

جو
نر

ه
راه

هم
ی

وا
حت

م

٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭تولید و پرورش سبزی و صیفی2

٭٭٭٭تولید و پرورش قارچ خوراکی3

٭٭٭٭آب وخاک و گیاه4

٭٭٭٭تولید و آماده سازی گیاهان دارویی5

٭٭٭٭تولید و پرورش درختان میوه و زینتی6

٭٭٭٭تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز7

٭٭٭٭تولید و پرورش گیاهان زینتی8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭مدیریت تولید13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭زیست شناسی16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های 19
درسی فنی وحرفه ای و کاردانش

منابع
1. ســند راهنمای برنامة درسی رشــتة امور باغی. )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 

امور باغی.
2. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة امور باغی. )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

و کاردانش. شورای برنامه ریزی امور باغی.
3. ســند استاندارد شایستگي و ارزشیابی حرفة گروه شغلی امور باغی. )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 

شورای برنامه ریزی امور باغی.

معرفیبستةآموزشیرشتةامورباغی

259   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



معصومهحقیقتپژوه
رضافریدنیا

مقاله

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
کشــاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین 
غذای مورد نیاز جامعه، یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصادی کشــور محسوب می شــود. این بخش در 
عرصه های تولید محصوالت زراعی، باغی، دام و طیور، 
شــیالت و آبزیان، و صنایع غذایی وابسته حدود 15 
درصد تولید ملی کشور را در اختیار دارد و مستقیم 
و غیرمســتقیم حدود پنج میلیون نفر، از جمله 3/5 
میلیون نفر کشاورز را که با احتساب خانوارهایشان 
40 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، شاغل 
کرده اســت. امنیت غذایی جزو مهم ترین اهرم های 
»راهبرد ملی« برای اســتقالل و خودکفایی اســت. 
استفادة بهینه از مواد غذایی و کاهش ضایعات آن ها، 
مدیریت صحیح منابع، و نیز استفاده از علوم و فنون 
روز، به منظور حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری مواد 
غذایــی نیازمند نیروهای متخصص  و کارآزموده در 
این زمینه است. بدیهی است نیل به این هدف جز با 
در اختیار داشتن نیروی انسانی ماهر که توانایی های 
خود را در محیط آموزشــی و علمی مناسب کسب 
کرده باشد، امکان پذیر نخواهد بود. لذا ضروری است 
افراد متخصصی تربیت شــوند کــه بتوانند در امور 
مربوط به مدیریــت، برنامه ریزی، نظارت،  آموزش و 

تحقیق در امور فوق خدمت کنند.
نیاز بازار کار به نیروی ماهر در بخش های گوناگون 
صنایع غذایی که یکی از بزرگ ترین صنایع کشــور 
محسوب می شــود، لزوم توجه جدی به این بخش 
را خاطرنشان می ســازد. آموزش وپرورش، به عنوان 
یکــی از متولیان اصلی تربیت نیــروی ماهر صنایع 
غذایی در کشــور، بایــد منابــع و برنامه ریزی الزم 
را بــرای بــرآورده کردن نیاز بــازار کار تأمین کند. 
گرچه نقش آموزش وپرورش در تربیت نیروی ماهر 
بخش های متنوع صنایع غذایی در کشور زیاد است، 
ولی رســیدن به این مهم به صــرف هزینه و تربیت 
هنرآموزان ماهر و کارامد از طریق یک نظام آموزشی 

هدفمند و آینده نگرمحقق می شود.

مقدمه
صنایع غذایی یکی از عوامل توسعة کشاورزی است. 
زیرا با استفاده از صنایع غذایی می توان مواد غذایی 
را از حالت فسادپذیر به صورت باثبات درآورد و آن ها 
را قابــل حمل ونقل،  نگهــداری و عرضه به بازارهای 
فروش داخلی و بین المللی کرد. بنابراین کشــاورزان 
می توانند بدون نگرانی از ضایعات محصوالت، تولید 
خــود را افزایش دهند که این موضوع نه تنها موجب 
رشد و توسعة بخش کشــاورزی، بلکه باعث امنیت 
غذایی جامعه، بهبود وضع زندگی مردم و اشــتغال 
نیز می شود. همچنین عالوه بر تأمین نیازهای کشور 
می توان مازاد آن را صادر و برای کشــور درامدزایی 
کرد. توســعة صنایع غذایی با ایجادفرهنگکارو
تولید، موجب توســعة پایدار بخش کشاورزی و در 

نهایت توسعة صنعتی کشور می شود.

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع غذایی
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تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایقابلاحرازدررشتةصنایعغذایی

در دهــة اخیر، در راســتای تحقق اهداف ســند 
تحول بنیادیــن آموزش وپرورش و برنامة درســی 
ملــی جمهوری اســالمی ایــران، نظام آموزشــی 
کشــور ما با تغییرات اساســی روبه رو شد. در نظام 
جدید آموزشــی،  عالوه بر اضافه شــدن یک ســال 
تحصیلی بــه آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش،  
رویکردها و اهداف آموزشــی،  شــیوه های تدریس و 
شیوه های ارزشــیابی نیز تغییر کرده اند. برای مثال، 
رویکرد آموزشــی در آموزش های فنی و حرفه ای از 
رشته  محوری به شایستگی محوری تغییر کرده است. 
از طرف دیگر، چون اهداف آموزشی به وسیلة محتوا 
تحقق پیــدا می کنند، پس به دنبــال تغییر اهداف 

آموزشی، محتواهای آموزشی هم باید تغییر کنند.
هدف اصلــی آموزش های فنی وحرفــه ای تربیت 
نیروی کار ماهر برای جــذب در بازار کار به منظور 
رسیدن به خوداشــتغالی و یا خویش فرمایی است. 
بنابرایــن، عالوه بــر تغییرات دنیای آمــوزش، باید 
تغییــرات دنیــای کار به دلیل تغییــرات فناوری و 

پیچیدگی های محل کار، تقاضای نیروی کار، شرایط 
اســتخدام و صالحیت حرفه ای آن ها در نظر گرفته 
شــود. به عبارت دیگر، تغییر و اصــالح برنامه های 
درســی آموزش های فنی وحرفه ای باید متناسب با 

تغییرات دنیای کار صورت گیرد.
به همین دلیل از سال 1391»شورای برنامه ریزی 
رشتة صنایع غذایی« به بررسی وضعیت بازار کار از 
نظر موقعیت شــغل و شاغالن این رشته پرداخت و 
ضمن نیازسنجی شغلی و با نظرسنجی از متخصصان 
حرفه ای و در بررسی و مطالعة تطبیقی و مقایسه ای 
نظام آموزش فنی وحرفه ای ســایر کشورها، به تهیة 
برنامة درسی جدید رشتة صنایع غذایی دست زد. به 
این ترتیب در سال 1394، برنامه جامع سه ساله ای 
طراحــی و تدویــن شــد. در این برنامــه، عالوه بر 
درس های عمومی و پایه، شایستگی های غیرفنی و 
درس های تخصصی به عنوان شایستگی های فنی در 

نظر گرفته شده اند.

در مرحلة نیازسنجی شغلی، پس از مطالعة اسناد نظام طبقه بندی مشاغل )ایسکو 2008(، مرکز آمار ایران 
1385، و استانداردهای وزارت کار و سایر کشورها مانند استرالیا و کانادا، مشاغل قابل حراز در رشتة صنایع 

غذایی در دو سطح کارگر ماهر و کمک تکنسین مطابق جدول های 1 و 2 طبقه بندی شدند.

جدول1.کارگرماهرصنایعغذایی،کدحرفه:75170191

نامگروهکاری/شغلردیف
تولیدکنندة انواع میوة خشک1
تولیدکنندة محصوالت پودری و سبزی خشک2
بسته بندی و عرضه کنندة مغزهای درختی3
تولیدکنندة عرقیات گیاهی4
تولیدکنندة دم نوش های گیاهی5
متصدی پاستوریزاسیون شیر6
ماست بند7
بستنی ساز8
پنیرساز9
خامه و کره ساز10
تهیه کنندة مواد اولیة کنسروی11
آماده ساز مواد اولیة کنسروی12
فرموله کنندة محصوالت کنسروی13
تولیدکنندة محصوالت کنسروی14
متصدی کنترل کیفیت محصوالت کنسروی15

جدول2.کمکتکنسینصنایعغذایی،کدحرفه:75180192

نامگروهکاری/شغلردیف
تولیدکنندة نان های سنتی1
تولیدکنندة نان های صنعتی2
تولیدکنندة شیرینی جات آردی3
تولیدکنندة بیسکویت4
تولیدکنندة محصوالت خمیری5
متصدی روغن کشی زیتون6
متصدی روغن کشی دانه های روغنی با پرس7
متصدی روغن کشی دانه های روغنی با حالل8
متصدی تصفیة روغن9
متصدی کنترل کیفیت روغن10
فراور گوشت قرمز11
فراور گوشت طیور12
فراور آبزیان13
تولیدکنندة فراورده های گوشتی منجمد14

تولیدکنندة سوسیس و کالباس15 
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توسعةحرفهایرشتهصنایعغذایی

ویژگیهایشغلوشاغل

یکی از مراحل طراحی حرفه ای، طراحی توســعة حرفه ای در هر زمینة شــغلی )گروه بزرگ شغلی( است. 
در گروه شــغلی صنایع غذایی، توسعة حرفه ای به معنی پیش بینی و امکان رشد گروه شغلی صنایع غذایی و 
ایجاد مســیرهای متنوع برای رسیدن به سطوح باالی مهارت است. در نمودار توسعة حرفه ای صنایع غذایی، 
فرد می تواند از پایین ترین سطح، یعنی کارگر ماهر صنایع غذایی، شروع کند و با طی مسیر آموزش و کسب 

مهارت به الیه های باالیی در این حرفه، مانند تکنسین یا تکنسین ارشد برسد.

شاغالن حرفة صنایع غذایی، با توجه به تحصیالت 
و تخصصی کــه آموخته اند، در فراینــد تولید مواد 
غذایی وظایف خاصی همچون آماده سازی مواد اولیه، 
کنترل کیفیت، بســته بندی و انبارداری را به عهده 
دارند. بنابراین باید دانــش و تخصص الزم در مورد 
اصول و روش های نگهداری، بســته بندی و کنترل 
کیفی مواد غذایی را فرا بگیرند. در هر کارخانه باید از 
همان ابتدا که مواد اولیه وارد می شوند، تا زمانی که 
محصوالت بســته بندی و آمادة عرضه شوند، کنترل 
و نظارت کافی وجود داشــته باشد. چنانچه کنترل 
مواد اولیه و کنترل فرایند به درستی صورت گرفته 
باشــند، محصول نهایی با کیفیت و استاندارد تولید 

خواهد شد.
افرادی که از درک شــفاهی، توجه و دقت، تعیین 
موقعیت در محیط، هماهنگی اعضای حرکتی، قوت 
جســمانی، توانایی تشــخیص رنگ ها و حساسیت 
شــنوایی باالیی برخوردارند، برای احراز این مشاغل 
مناســب هستند. این افراد معمواًل به کار با وسایل و 
ماشین آالت عالقه دارند، از نظر شخصیتی عمل گرا و 
خودمحورند، و در انجام کارها سرسخت و انعطاف پذیر 
هستند. آشنایی با اصول بازاریابی،  خدمات مشتری 

و کارکنــان، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشــتی، 
مهارت آموزی در محــل کارگاه، هماهنگی، تحلیل 
عملیات، مدیریت مواد و تجهیزات،  اخذ گواهی نامه 
و مدرک تخصصی مورد نیاز برای انجام این مشاغل 

الزامی است.
شایستگی های فنی این حرفه در سطح کارگر ماهر 
صنایع غذایی )L1( شــامل این موارد است: فراوری 
میوه ها و مغزهای درختی، تولید محصوالت پودری و 
سبزی خشک، تولید عرقیات و دمنوش های گیاهی، 
تولید فراورده های لبنی، و تولید انواع نان و محصوالت 
 ) L2( آردی. در سطح کمک تکنسین صنایع غذایی
نیز شامل این موارد اســت: تولید انواع کنسروهای 
گیاهی و گوشتی، تولید روغن زیتون بکر، استخراج 
روغن خوراکی از دانه های روغنی، بســته بندی انواع 
گوشت، تولید انواع فراورده های گوشتی که همه باید 
مطابق استانداردهای »سازمان ملی استاندارد ایران« 

انجام پذیرد.
از جملــه شایســتگی های غیرفنــی ایــن حرفه 
می توان به درســتکاری و کســب حالل، مدیریت 
کیفیت، مدیریت مــواد و تجهیزات، مدیریت منابع، 
مستندســازی، کاربرد فناوری، کارآفرینی، مدیریت 

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایوشغلیرشتةصنایعغذایی

مهندس حرفه اي
سطح پنج

هنرآموزان 
صنايع غذايی 
)23203105(

مهندسان صنايع غذايی )21410395(

تكنسين های ارشد صنايع غذايی )31420394(

تكنسين های صنايع غذايی )31420393(

کمک تكنسين های صنايع غذايی )75180192(

کارگران ماهر صنايع غذايی )75170191(

تكنسين ارشد 
سطح چهار

تكنسين
سطح سه

تكنسين کمک 
سطح دو

کارگر ماهر
سطح يک
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زمان، مســئولیت پذیری، کار تیمی و خالقیت اشاره 
کرد.

مشاغل این حرفه با مراکز تهیه و توزیع محصوالت 
کشــاورزی، باغی،  دامی و شــیالت از یک طرف، و 
مراکز توزیــع و پخش محصــوالت غذایی از طرف 
دیگر در ارتباط هســتند. همچنین پیوسته از جانب 
سازمان های نظارتی و حمایتی، نظیر »سازمان غذا و 
دارو«، سازمان ملی استاندارد ایران، »سازمان صنعت،  
معدن و تجارت« استان مربوطه، »سازمان تعزیرات 
حکومتــی«، »ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان« و اتحادیه هــای مربوطه،  تحت 

بازرسی و نظارت قرار دارند.
با توجه به جهت گیری برنامه ششــم توســعه در 
ایمنی غذایی و ســالمت، براســاس تغذیه ســالم 
پیش بینی می شود؛ کسب و کارهای خانگی در حوزه 
تهیه غذا، بســته بندی مواد غذایی استاندارد، تهیه 
غذاهای نیمه آماده مطابق ســبک زندگی شهری و 
افزایش شــاغلین زن در کشور، حوزه صنایع غذایی 
از بیشترین رشد برخوردار باشد و فرصت های فراوان 
شــغلی و حرفه ای به تعداد خانواده ها وجود خواهد 

داشت.

جدول3.صالحیتحرفهایهنرآموزانرشتةصنایعغذاییشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
مدتزمانآموزش/)ساعت(شاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
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داگ
1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ

2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری
3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه

4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس

6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان
7. تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300

زی
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حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
 خا

ای
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یس
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل  و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600
یی

غذا
ع 

نای
ة ص
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ی فن
ی ها
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1. توانایی آموزش و اجرای فراوری گیاهان دارویی و خشکبار )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش و اجرای تولید فراورده های لبنی )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش و اجرای تولید کمپوت و کنسرو )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش و اجرای تولید و بسته بندی فراورده های غالت 
)400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش و اجرای روغن کشی میوه و دانه های روغنی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش و اجرای تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور )گوشتی( 

)400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی صنایع غذایی )250 ساعت آموزش(

8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیر فنی در تربیت کارگر ماهر صنایع غذایی 
)34 ساعت آموزش(

9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنسین صنایع غذایی 
)34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگی تحلیل رابطة آب و خاک و گیاه با محوریت حفاظت از خاک و 
صرفه جویی در آب و کاشت براساس شرایط منطقه ای )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی کاربست بهداشت در تولید مواد غذایی سالم و بهداشتی 
)34 ساعت آموزش(

2800

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع غذاییتکنسین
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعغذایی
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مجیدداودی
محمودعروجلو

مقاله

به خودکفایی در بخش کشاورزی، باید صنایع مربوط 
به تولید و مونتاژ ماشــین ها و تجهیزات کشاورزی 
به رشــد باالیی برســند. به همین نسبت، صنعت 
خدمات پس از فروش و تعداد تعمیرکاران و کاربران 
این صنعت نیز رشــد خواهند کرد و قشر عظیمی از 
نیروهای کار کشور را به خود اختصاص خواهند داد 
]ســند پشتیبان طراحی و تدوین رشتة ماشین های 
کشاورزی[. برای باال بردن بازدهی عوامل تولید، الزم 
است ســرمایه گذاری جدیدی در زمینه های نیروی 
انســانی در بخش کشاورزی انجام گیرد و به موازات 
آن، ضریب مکانیزاســیون افزایــش یابد. با توجه به 
پیشرفت سریع فناوری و تنوع ماشین ها و تجهیزات 
در این صنعت، حضور کارگران و تکنسین های ماهر 
و تحصیل کرده به خوبی احســاس می شود که سهم 
زیــادی از تربیــت چنین نیروهایی بــر عهدة نظام 

آموزش فنی وحرفه ای آموزش وپرورش است.
در ایــن میــان کیفیت، مهــارت و شایســتگی 
فارغ التحصیالن نظام آموزش وپرورش فنی وحرفه ای 
تــا حد زیادی تابــع کارایی هنرآمــوزان این نظام، 
آمادگی آنان برای تدریــس، آگاهی آنان از روش ها 
و وسایل نوین آموزشــی و تحوالت روزامد دانش، و 
اســتفادة آن ها از روش های نوآورانه و تکنیک های 

یاددهی ـ یادگیری است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
بی شــک تأمین امنیت غذایی کشــور، با تکیه بر 
تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید 
محصوالت اساســی کشاورزی، قابل حصول است. با 
وجود منابع ناچیز مالی بخش کشاورزی از پروژه های 
عمرانی کشور، ســهم این بخش بیش از 19 درصد 
اشتغال و 32/6 درصد ارزش افزودة فضای کسب وکار 
کشور است. اهمیت کشاورزی و نقش غالب و ظرفیت 
آن در توســعة اقتصادی کشور سبب شده است که 
در اســناد باالدستی، نظیر سیاست های کلی کشور، 
به »نوســازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش 
نوین و بومی سازی فناوری های روز، ارتقای بهره وری 
از آب در تولید محصوالت کشاورزی، ایجاد سازوکار 
مناســب برای رشــد بهره وری عوامل تولید انرژی، 
ســرمایه، نیروی کار، آب، خــاک و ...، فراهم آوردن 
زمینه های اشتغال در بخش های کشاورزی و صنایع 
تبدیلی« اهمیت خاص داده شــود، و نیز در برنامة 
ششم توسعه، »توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
بخش کشاورزی، توسعة کشاورزی حفاظتی، افزایش 
ضریب مکانیزاسیون و ارتقای شاخص بهره وری آب 
کشــاورزی با توسعة روش های نوین آبیاری« به طور 
ویژه موردتوجه قرار گیرد. در راســتای هدف ســند 
چشم انداز 20 سالة کشور در سال 1404 و رسیدن 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ ماشین های کشاورزی

با وجــود اینکه هــدف بنیادین آموزش رســمی 
کشــور در بخش کشــاورزی تربیت نیروی انسانی 
ماهر و کارامد اســت، شــواهد موجود بیانگر برخی 
ناکامی ها در گذشته بوده است ]صالحی و همکاران، 
1386[. چالش هایی مانند بی کاری دانش آموختگان، 
ناهم خوانی شــغل با تخصص افــراد، انتقال نیافتن 
مناســب دانش آموختگان از مدرســه به بــازار کار، 
وجــود دانش آموختگان ناکارامد و ناهماهنگی میان 
مهارت هــای دانش آموختگان با نیازهای بازار کار، از 
جملة محدودیت های نظام آموزش متوسطه به ویژه 

در بخش کشــاورزی ایران، همــواره مطرح بوده اند 
]عباس زاده و رنجبری، 1385[.

از آنجا کــه تربیت نیــروی کار ماهــر در زمینة 
مکانیزاســیون کشــاورزی و کاربــری و تعمیرات 
ماشــین های کشــاورزی، عامل مهمــی در تربیت 
نیروی انســانی ماهر و کارامد موردنیاز برای توسعة 
بخش کشاورزی به شمار می رود، رشتة ماشین های 
کشاورزی نیز از جمله رشته هایی است که هم راستا 
با تغییرات ســاختار نظام آموزشی و بر اساس اسناد 
باالدستی، مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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بدیهی است، پیش از هرگونه اقدام و زمینة طراحی 
و تدوین برنامة آموزشــی و استانداردهای موردنیاز 
بــرای تربیت نیروی انســانی، در گام نخســت باید  
نیازسنجی شغلی انجام شود تا زمینة اشتغال نیروی 
انسانی تربیت شده فراهم آید و از هدر رفتن سرمایه ها 
جلوگیری شــود. در رشتة ماشــین های کشاورزی 
نیازســنجی شغلی با استفاده از اســناد ملی )مانند 
گزارش مرکــز آمار ایران(، بین المللی و اســتاندارد 
)ایســکو1، 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند 
اســترالیا و کانادا(  انجام گرفت و هم زمان اطالعات 

شــغلی رشــته از خبرگان و ذی نفعــان دنیای کار 
جمع آوری و بر اســاس حرفه های منتخب از ایسکو 
2008 در دو ســطح L1 )حرفة کاربران ماشین های 
کشــاورزی و منابع طبیعی( و L2 )حرفة مکانیک ها 
و تعمیرکاران ماشین های کشــاورزی( دسته بندی 
شد ]سند راهنمای برنامة درسی رشتة ماشین های 
کشــاورزی، 1392[. جدول 1 حرفه های مربوط به 
رشتة ماشین های کشاورزی و شغل های زیرمجموعة 

آن را نشان می دهد.

شغلهایرشتةماشینهایکشاورزی

سند برنامة درسی ملی، نقشــة جامع علمی کشور 
دچــار تحول شــد. اســناد پشــتیبان و راهنمای 
برنامه های درســی رشتة ماشــین های کشاورزی، 
همانند سایر رشــته های فنی وحرفه ای، با تمرکز بر 
ابعاد رویکرد شایســتگی محور طراحی و تدوین شد 
و بــه دنبال آن، اصطالحات عمــده ای در طراحی و 
تدوین اسناد برنامه ها، جدول ها و کتاب های درسی 

رشتة ماشین های کشاورزی داده شد.
با توجه به تدوین ســند راهنمای برنامة درســی 
جدید رشــتة ماشین های کشــاورزی بر مبنای نیاز 
دنیــای کار و تربیت نیروهــای متخصص موردنیاز 
بازار، محتوای آموزشــی به گونه ای تنظیم  شده که 

فارغ التحصیالن این رشــته بتواننــد وارد بازار کار 
شــوند و با ایجاد کسب وکار، ضمن ایجاد درامدزایی 
برای خود، و با ایجاد کارآفرینی، به توســعة اقتصاد 
کشــور کمک کنند. به همین منظور ابتدا با بررسی 
نیاز بازار کار با استفاده از اسناد باالدستی، همچون 
اسناد مرکز آمار ایران، سازمان فنی  وحرفه ای، بخش 
خصوصی و ...، شــغل های نهایــی حرفه های حوزة 
ماشین های کشاورزی استخراج با حضور فعاالن این 
حــوزه فعالیت های هر شــغل و مراحل کاری آن ها 
مشــخص و بر همین اساس، اســتاندارد شایستگی 

حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین شد.

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةماشینهایکشاورزی

L1کاربرانماشینهایکشاورزیومنابعطبیعی
کدحرفه:83410191

L2مکانیکهاوتعمیرکارانماشینهایکشاورزی
کدحرفه:72330192

نامگروهکاری/شغلردیفنامگروهکاری/شغلردیف
تعمیرکار چاپر ذرت علوفه ای1كاربر ماشین های برداشت سیب زمینی1

تعمیرکار ماشین های بسته بند علوفه2كاربر سیستم های آبیاري تحت فشار2

تعمیركار سم پاش و ماشین های سبك كشاورزي3رانندة تراكتور و بیل مكانیكي)كشاورزي(3
تعمیركار دروگرهای علوفه4كاربر ماشین های خاكورزي4
تعمیرکار برق ماشین های خودگردان زراعي5كاربر ماشین های داشت5
مكانیك تجهیزات ثابت كشاورزي6كاربر چاپر6
برق کار تجهیزات ثابت كشاورزي7كاربر ماشین های برداشت علوفة خشك كردني7
صاف كار و نقاش ماشین های كشاورزي8سرویس کار ماشین آالت سنگین8
نصاب سلول های خورشیدي9كمك مكانیك ماشین های كشاورزي9
جوشكار و آهنگر ماشین های كشاورزي10كاربر كمباین غالت10
تعمیركار نیم موتور دیزل كشاورزي11كاربر ماشین های ثابت كشاورزي11
تعمیركار موتور دیزل كشاورزي12تسطیح كن زمین های كشاورزي12
تعمیرکار سیستم انتقال توان تراكتور)مكانیكي(13كمك كاربر ماشین های كشاورزي13
كمك مكانیك موتور14كاربر ماشین های كاشت14
تعمیركار فرمان و ترمز تراكتور15كارگر تعمیرات ماشین های صنعتي و كشاورزي15
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یکی از مرحله های طراحی حرفه ای، طراحی توسعة حرفه ای در هر زمینة شغلی )گروه بزرگ شغلی( است. 
در گروه شغلی ماشین های کشاورزی، فرد می تواند از سطوح پایین کاربر ماشین های کشاورزی با طی مسیر 

آموزش و کسب مهارت به الیه های باالیی در این حرفه، مانند تکنسین یا تکنسین ارشد برسد )نمودار1(.

حرفة کاربران ماشــین های کشــاورزی و منابع طبیعی 
در ســطح L1 شامل شغل هایی اســت که شاغالن آن ها 
مســئولیت به کار انداختن و کنترل ماشین ها و تجهیزات 
کشاورزی را مطابق دستورالعمل فنی یا راهنمایی سرپرست 
مربوطه بر عهده دارند و به طورکلی وظیفة آن ها شامل موارد 

زیر است:
1. رانندگی تراکتور و ماشــین های خودگردان و اتصال 
ادوات به منظور شــخم زدن، کاشــت، کوددهی، وجین و 
سله شکنی و برداشت محصوالت زراعی، باغی و جنگل داری؛

2. تنظیم سرعت، ارتفاع و عمق کار ادوات؛
3. سرویس و نگهداری ماشــین های کشاورزی و انجام 

تعمیرات جزئی آن ها؛
با توجه به شرایط خاص کار در مزرعه، شاغالن این شغل ها 
باید از قدرت بدنی و شرایط فیزیکی مناسب، عالقه مندی 
به کار در محیط باز و طبیعی، مداومت و اســتمرار، صبر و 
حوصله و عالقه مندی به کارهای کشاورزی برخوردار باشند 
و نســبت به گردوخاک و گردة محصوالت زراعی و باغی، 
سم ها، کودهای شیمیایی، کودهای دامی، تابش آفتاب و نور 
مستقیم، صدا و آلودگی صوتی، کار در حالت ایستاده، کار 

در فضای آزاد مزرعه و شرایط محیطی کنترل نشده )هوای 
خیلی گرم و سرد( حساسیت نداشته باشند.

استفاده از لباس کار و کفش ایمنی، استفاده از تجهیزات 
ایمنی فردی مطابق با استاندارد ملی ایران، به ویژه در مصرف 
کودهای شــیمیایی و ســم های دفع آفات نباتی، رعایت 
اصول ایمنی، فنی و زیست محیطی در کاربرد ماشین ها و 
تجهیزات کشاورزی برابر استاندارد ملی ایران از الزامات این 
شغل هاست. از شایســتگی های غیرفنی موردنیاز شاغالن 
این حرفه می توان به شایستگی های تصمیم گیری، تنظیم 
و اصالح عملکردهای سیســتم، به کارگیری فناوری های 
مناسب، مسئولیت پذیری و جمع آوری و گردآوری اطالعات 
اشاره کرد.شاغالن در این حرفه، عالوه بر داشتن دانش فنی 
و پایة موردنیاز )علوم پایه، قوانین و ایمنی عمومی، دانش 
دستگاه ها، تعمیرات و نگهداری، و قوانین فیزیک مکانیک( 
به کسب مهارت و شایستگی در سطح موردنیاز )کارگر ماهر( 

و گذراندن دورة کارآموزی در محیط مزرعه احتیاج دارند.
حرفةکاربرانماشینهایکشاورزیومنابعطبیعی
در سطح L2 شامل شغل هایی از که شاغالن آن ها مسئولیت 
نگهداری و تعمیر پیشــگیرانه، نصــب، مونتاژ و تعمیرات 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

مهندس حرفه ای 
)سطح 5( هنر آموزی 

ماشين های 
کشاورزی 

)23203605(

مهندس ماشين های کشاورزی )31470194(

تكنسين ارشد ماشين های کشاورزی )31420594(

تكنسين ماشين های کشاورزی و منابع طبيعی 
)31420593(

مكانيک ها و تعميرکاران ماشين های کشاورزی 
)72330192(

کاربران ماشين های کشاورزی و منابع طبيعی 
)83410191(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

تكنسين  کمک 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایوشغلیگروهماشینهایکشاورزی
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اساسی )عیب یابی، پیاده کردن قطعات، رفع عیب و تعمیر، 
سوار کردن قطعات باز شده، و تنظیم و ارزیابی نهایی( همة 
تجهیزات و ماشین های کشاورزی، مانند موتورهای احتراقی 
سبک و سنگین )غیر از موتور وسایل نقلیه و موتور هواپیما(، 
تراکتور، ماشین های زراعی و باغی، دام پروری، سیستم های 
آبیاری و ماشــین های جنگل و مرتع را بر عهده دارند. این 
شاغالن عبارت اند از: نصابان، مونتاژکاران، سرویس کاران و 

تعمیرکاران تراکتورها، ماشین ها و تجهیزات کشاورزی.
شــاغالن این حرفه باید از توانایی های شناختی )درک 
شفاهی، بیان شفاهی، بیان نوشــتاری و درک نوشتاری(، 
توانایی هــای ادراکی )تعیین موقعیــت در محیط و درک 
وضعیت(، توانایی هــای روانـ  حرکتی )هماهنگی اعضای 
حرکتی، آمادگی دست و بازو(، توانایی های فیزیکی )قوت 
جســمانی، انعطاف پذیری اعضای بدن و تعادل جسمی( 
و توانایی های حســی )توانایی دیدن اشیای دور و نزدیک، 
توانایی تشــخیص رنگ، و حساسیت شــنوایی( برخوردار 
باشــند و با توجه به شــرایط خاص ماشین ها و تجهیزات 

کشاورزی، به کار در محیط باز و طبیعی عالقه مند باشند. 
به عــالوه به گردوخاک، گردة محصوالت زراعی، ســم ها و 
کودهای شیمیایی و دامی حساسیت نداشته باشند و بتوانند 
تابش آفتاب و نور مستقیم، صدا و آلودگی صوتی مزاحم و 
ناراحت کننده، کار در حالت ایســتاده، فضای آزاد مزرعه و 
شرایط محیطی کنترل نشده )هوای خیلی گرم و سرد( را 
تحمل کنند. از شایستگی های غیرفنی موردنیاز شاغالن این 
حرفه می توان به شایستگی های مدیریت مواد و تجهیزات، 
تفسیر اطالعات، استدالل، مستندسازی، تنظیم و اصالح 
عملکردهای سیســتم، به کارگیری فناوری های مناسب، 
مسئولیت پذیری اشاره کرد. شاغالن در این حرفه، عالوه بر 
داشتن دانش فنی و پایة موردنیاز )علوم پایه، قوانین ایمنی 
عمومی، دانش دســتگاه ها، تعمیرات و نگهداری و کاربری 
ماشین های کشــاورزی( به کسب مهارت و شایستگی در 
سطح موردنیاز )کمک تکنسین( و گذراندن دورة کارآموزی 

در محیط مزرعه و تعمیرگاه های مربوطه احتیاج دارند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةماشینهایکشاورزی
شاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ی
ها

ن
شی

ما
تة

رش
ی

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

٭ ی
رز
او
ش
ک

1. توانایي آموزش نگهداري و كاربرد ماشین های كشاورزي٭٭ )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش كاربرد و سرویس ماشین های كاشت و داشت )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش كاربرد و سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش تعمیر موتور و سیستم های مكانیكي تراكتور )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش تعمیر و تنظیم ماشین های زراعي و باغي )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش تعمیر و مونتاژ تجهیزات كشاورزي )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني ماشین های كشاورزي )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر ماشین های كشاورزي )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین ماشین های كشاورزي )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي تحلیل رابطة آب، خاک و گیاه با محوریت حفاظت از خاک و صرفه جویی در 

آب و کاشت براساس شرایط منطقه ای )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی براساس شرایط اقلیمی )34ساعت 

آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین ماشین های كشاورزيتکنسین٭
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهماشینهایکشاورزی
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پینوشت
1. ISCO (International Standard Classification of Occupation)

منابع
1. اسناد برنامة درسي درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة ماشین های كشاورزي. )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

و کاردانش. شوراي برنامه ریزی درسي ماشین های كشاورزي.
2. »بخش كشاورزي در برنامة ششم توسعه«. )1394(. معاونت پژوهش های زیربنایي و امور تولیدي، دفتر مطالعات زیربنایي.

3. سند استاندارد ارزشیابي حرفة گروه شغلي ماشین های كشــاورزي. )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي 
برنامه ریزی درسي ماشین های كشاورزي.

4. سند راهنماي برنامة درسي رشتة ماشین های كشاورزي )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي برنامه ریزی 
درسي ماشین های كشاورزي.

5. سیاست های كلي نظام در بخش »كشاورزي« )1379(. دفتر مقام معظم رهبري.
6. صالحی،کیوان؛ زین آبادی، حسن رضا؛ پرند، کورش )1388(. »کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی وحرفه ای: موردي از 

ارزشیابی هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانة شهر تهران«. فصلنامة نوآوری های آموزشي. شمارة 29.
7. عباس زاده، خ. و رنجبری، م. )1385(. »بررسی وضعیت آموزش کشاورزی در آموزش وپرورش«. مجموعه مقاالت همایش آموزش کشاورزی. دانشگاه 

تربیت مدرس تهران.

معرفیبستةآموزشیرشتةماشینهایکشاورزی
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةماشینهایکشاورزی
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٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭نگهداري و كاربرد ماشین هاي كشاورزي2
٭٭٭٭كاربرد و سرویس ماشین هاي كاشت و داشت3
٭٭٭٭آب  و خاک و گیاه4
٭٭٭٭كاربرد و سرویس ماشین هاي  برداشت و پس از برداشت5
٭٭٭٭تعمیر موتور و سیستم هاي  مكانیكي تراكتور6
٭٭٭٭تعمیر و تنظیم ماشین هاي زراعي و باغي7

٭٭٭٭تعمیر و مونتاژ تجهیزات كشاورزي8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭فیزیک16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 19
فنی وحرفه ای و کاردانش
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مریمیگانه
ماهملکطباطبایی

مقاله

در اســتفاده از امكانات اجرایي و علمي كه هر روزه 
در زمینة امور رایانه و فناوری های كاربردي به چشم 
مي خورد، این رشته در بازار كار و آموزش، به نیروي 
انســاني با اطالعات و به روز شــده، توانمند و دارای 
شایستگي هاي استاندارد در استفاده از منابع جدید، 

نیاز مبرمی دارد. 
در فرایند یاددهي نیز، نیروي انســاني شایســتة 
آموزش كسي اســت كه مي داند چگونه، چه چیزي 
را، به چه كســي بیاموزد. در نظام جدید آموزشــي 
كه هدف آن آموزش شایستگي هاي فني و غیرفني 
توأمان با هم اســت، هنرآموز تمام تالش خود را در 
این راســتا در خدمت مي گیرد. او عالوه بر تعلیم، به 
تربیت هنرجو خواهد پرداخت. بنابراین فرض اینكه 
هر فردي مي تواند شایســتگي هدایت و رهبري در 
امر تعلیم و تربیت را به عهده بگیرد، اشتباهي بزرگ 
است. شایستگي حرفه اي در حوزة آموزش براي هر 
هنرآموزي باید شامل آن دسته از دانش ها، نگرش ها، 
مهارت ها و رفتارهایی باشــد که وي با کسب آن ها 
بتواند فرایند تعلیم وتربیت و رشــد جسمی، عقلی، 
علمی، عاطفی و اجتماعی فراگیرندگان را هموار كند.

مقدمه
پویانمایي به عنوان هنرـ صنعت، یكي از رسانه هاي 
مهم برقراري ارتباط با دنیاي معاصر و منظري براي 
نمایش هنر و فرهنگ ملي هر كشــوري محســوب 
مي شــود. ظرفیت هاي وجودي ایــن هنر قدرتمند 
به عنــوان ابزار رســانه ای، هنوز در ایــران به تولید 
صنعتي منتهي نشده است. هدف تمامي كشورهاي 
در حال توسعه؛ دستیابي به رفاه اجتماعي و توسعة 
پایدار به منظور برطرف كردن فقر، بي كاري و سعادت 
انســاني است. این فرایند با توجه به شرایط زماني و 
مكاني و الگوهاي متفاوت رشد در كشورها متفاوت 
اســت. امروزه پویانمایي در عرصه هــاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي نقش سازنده ای دارد و از این رو، 
داشــتن یك گروه حرفه اي و دانش شناخت بازار و 
چالش ها در ساخت یك اثر پویانمایي ضروري است.

ضــرورتواهمیتتربیتنیرویانســانی
)هنرآموزرشتةپویانمایی(

با توجه به جدید بودن رشــتة پویانمایي در سطح 
آموزش فني وحرفــه اي، فعالیت هاي جدید در حوزة 
هنرـ صنعت پویانمایي در جامعه و به روز بودن رشته 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ پویانمایی )انیمیشن(
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هرگونــه تغییر در نظام آموزشــي نشــانة پویایي 
نظام آموزشــي کشور است، ضمن اینکه همة تغییر 
و تحوالت محتوایي و ســاختاري، نتیجة مطالعات 
پژوهشي عمیق اند. ســاختار آموزشي »3-3-6« با 
رویكردي جدید متناســب با زمــان حاضر در 120 
كشــور دنیا در حال اجراست. این نظام آموزشی به 
ترتیب به یك دورة ابتدایي شــش ســاله و دو دورة 
متوسطة سه ساله )متوســطة اول و متوسطة دوم( 
تقسیم مي شود كه در مجموع، نظام آموزشي همان 
12سال تمام مي شود. دورة ابتدایي شامل گروه هاي 
ســني 6 تا 11 ســال، دورة متوســطه اول شامل 
گروه هاي ســني 12تا 15 سال و دورة متوسطه دوم 

شامل گروه هاي سني 16 تا 18 سال است.

مهمترینهدفهاینظامآموزشي6-3-3
عبارتانداز:

é آماده کــردن دانش آمــوزان براي کســب آداب 
و مهارت هــاي زندگي اجتماعي )شایســتگي هاي 

غیرفني(؛ 
é دادن فرصت بیشتر براي انتخاب رشتة تحصیلي؛ 
زیرا دانش آموزان تا زمان انتخاب رشــته، 9 ســال 

تحصیلي فرصت دارند. 
é تغییر حافظه محوري در هنرجویان و دانش آموزان 
به تفکر فلســفي؛ با ایجاد مسئله در ذهن، تا جایي 
كه آن ها را به دنبال راه حل بكشاند )شایستگي هاي 

فني(.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةپویانمایي)انیمیشن(
جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةپویانمایی)انیمیشن(

کمکتکنسینپویانمایی)انیمیشن(ردیفاجراکارماهرپویانمایی)انیمیشن(ردیف
عروسک ساز1طراح شخصیت1
دکورساز صحنة عروسکی2طراح شخصیت فیگوراتیو2
نورپرداز3اجراکار رنگ و تکنیک های دستی3
متصدی فنی دوربین تک فریم4پیکربند شخصیت4
متحرک ساز عروسکی5اجراکار شخصیت5
متصدی جلوه های ویژة رایانه ای6طراح کلید اصلی6

متحرک ساز سنتی رایانه )تی وی پینت(7طراح کلید میانی7

ترکیب کننده الیه ها )تی وی پینت(8متحرک ساز سنتی8
طراح سنتی در رایانه )موهو(9بازی ساز حرکت9
متحرک ساز سنتی رایانه )موهو(10کامپوزیتور )ترکیب کننده حرکت(10
متصدی افترافکتس11تصویرساز11
ترکیب کنندة الیه ها )افترافکتس(12دستیار صحنه و فضا12
طراح عنوان بندی )تیتراژ(13فتوشاپ کار13
سازندة موشن گرافیکس14لی اوت  )طرح بند(14
سازندة موزیک ویدئو )نماهنگ( و موشن کمیک15متصدی جلوه های ویژه15
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مسيرهای توسعة حرفه ای و شغلی رشتة پويانمايی )انيميشن(

کارگردان پويانمايی )انيميشن(
کد حرفه 2166

هنرآموزی
23201605

L5 سطح

L4 سطح

L3 سطح

L1 سطح

L2 سطح

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةپویانمایی
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةپویانمایی)انیمیشن(شاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشای

2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای
3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای

4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت
5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای

6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی
7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای

8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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مای
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1. توانایی آموزش طراحی شخصیت در پویانمایی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش متحرک سازی دوبعدی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش طراحی صحنه و فضا در پویانمایی )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش پویانمایی سه بعدی صحنه ای )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش متحرک سازی رایانه ای )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش و سازمان دهی ارزیابی تولید در پویانمایی )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی تخصصی پویانمایی )انیمیشن( )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفنی در تربیت نیروی فعال اجراکار 
پویانمایی )انیمیشن( )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنسین پویانمایی 
)34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي ارتباط مؤثر و کار تیمی در امور کاری )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی اخالق حرفه ای در محیط کار )34 ساعت آموزش(

~  2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین پویانمایی )انیمیشن(تکنسین٭

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهانیمیشن
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گیتاآمیلي
مجیدقربانيفر

مقاله

تفریحي و رفاهي، تبلیغاتي، حمل و نقل، كشاورزي و .... 
عالوه بر آنكه از تولیدهايتلویزیوني براي هدف هاي 
مورد نظر خود استفاده مي كنند، به نیروهایي كارامد در 
زمینة فنــاوري، ارتباطات، تصویربرداري، تدوین و ... نیاز 
دارند. »صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران« عهده دار 
تعلیم و تربیت بخشي از نیروي كار متخصص این حرفه 
است. اما از آنجا كه تاكنون به سطح هاي پایین تر مهارتي 
این رشته توجهي نشده است، و با در نظر گرفتن تغییرات 
جمعیت شناختي و كثرت عالقه مندان و تقاضاي باال براي 
تحصیل در رشته هاي مرتبط با تولید برنامه هاي تلویزیوني 
به ویژه در میان دختران، كه گوشه اي از آن در قالب حضور 
در كالس هاي آزاد - و گاه فاقد جنبه هاي تربیتي مدنظر 
آموزش وپرورش رسمي كشور است - در سرتاسر كشور 
به چشم مي خورد. شاخة فني وحرفه اي آموزش وپرورش 
بر آن است كه با فاصله گرفتن از آموزش هاي سنتي و با 
تربیت نیروهاي چند مهارته یا خودكفا كه در صورت لزوم 
بتوانند هم زمان خبرنگار، گزارشگر، تصویربردار، كارگردان، 
نویسنده، متخصص فني و تهیه كننده باشند، ضمن فراهم 
آوردن بستري مناسب براي رشد و بالندگي دانش آموزان 
عالقه مند به این رشته، با تربیت نیروي كار زبردست در 
سه سطح مهارتي »تصویربردار - صدابردار«، »نویسنده - 
تدوینگر« و » تولید كنندة برنامه هاي تلویزیوني«، پاسخ گوي 
نیاز روزافزون بازار كار باشد از این رو در راستاي تحقق این 
مهم و حیات و توسعه رشته تولید برنامه هاي تلویزیوني؛ 
پرورش هنرآموزاني توانمند و متعهد كه قادر باشــند با 
استفاده از فناوري هاي مدرن و بهره گیري از راهبردهاي 
یاددهي - یادگیري متناسب با موضوع تدریس هنرجویاني 
كارآمد و شایسته تربیت كنند از اهمیت باالیي برخوردار 
است. در تدوین »سند راهنماي برنامة درسي رشتة تولید 
برنامه هاي تلویزیوني« از مفاد و محتواي اسناد باالدستي، 
مانند سند چشم انداز 20 سالة كشور، سیاست هاي نظام 
آ موزش هاي فني و حرفه اي كشور، سند برنامة درسي ملي 
و ... اســتفاده شده است. امید داریم این سند گامي مؤثر 
در بهبود و اصالح ساختار آموزش فني و حرفه اي كشور 
بردارد و در شكوفایي استعدادهاي جوان كشور مؤثر واقع 

شود.

مقدمه
با وجود سابقة كهن و دیرینة هنر در كشور عزیزمان ایران 
و درآمیختگي آن با فرهنگ اصیل اسالمي، براي رساندن 
پیام هاي ناب این دین الهي ضروري اســت، هنرمندان 
متعهدي در جامعة ما رشد یابند. از طرف دیگر، براساس 
هدف هــاي مصوب »شــوراي عالــي آموزش وپرورش« 
شناخت، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهاي گوناگون 
هنري و زیبایي شناســي، شــناخت زیبایي هاي جهان 
 آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهــي، و .... و نیز تأكید 
اسناد باالدستي بر توان خلق آثار هنري، قدرداني از  آثار و 
ارزش هاي هنري، و .... وزارت آموزش وپرورش برنامه ریزي و 
اجراي بخشي از این هدف ها را بر عهدة »دفتر برنامه ریزي و 
تألیف آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش« گذاشت. این 
دفتر بنا به وظیفة خود، در عرصه هاي متنوع هنري به روز 
و در حال رشد، به برنامه ریزي و اجراي رشته هاي گوناگون 

هنري در دورة دوم متوسطة نظام جدید دست زده است.

اهمیتوضرورتتربیتهنرآموزرشته
تولیدبرنامههايتلویزیوني

صنعت تولید و پخش برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني، 
به طور عمومي همة برنامه هاي شــنیداري و دیداري را 
در برمي گیرد كه به تعداد بي شماري گیرندة تلویزیوني 
و رادیویي و ســایر رسانه هاي شبكة پایه ارسال مي شود. 
میلیون ها نفر در جهان، بسته به سطح تحصیالت و درامد 
خود، ســاعت هاي زیادي را صرف تماشــاي تلویزیون و 
شنیدن رادیو و استفاده از رسانه هاي دیجیتال مي كنند. 
تلویزیون با فراهم كردن امكان دسترسي بیشتر افراد به 
آموزش  و سرگرمي، و به دلیل قابلیت خروج از مرزها، از 
قدرت فرهنگ سازي بیشتر و ایجاد امكانات شغلي بهتر 
در مقایســه با سایر رسانه ها برخوردار است. بنا به عقیدة 
كارشناسان و خبرگان این رشته، با پیشرفت و گسترش 
رسانه هاي دیداري و شنیداري و تغییر فناوري كه هزینة 
تولیدبرنامههايتلویزیوني را به نحو قابل توجهي 
كاهش مي دهد، در چند ســال آ ینده شغل هاي مربوط 
به این حرفه با رشد قابل مالحظه اي مواجه خواهند شد. 
امروزه ســازمان ها و نهادهاي گوناگــون، از جمله مراكز 
علمي، آموزشي، صنعتي، اطالع رساني، خدماتي و درماني، 

صالحیت  حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ توليد برنامۀ تلويزيونى
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تغییراتنظامجدیدآموزشی
تحوالت نظام  آموزشــي كشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش هایي مانند پژوهش در زمینة ارزش كار و 
تالش، و نیز توجه به اسناد باالدستي و سیاست هاي كلي كشور است. استفاده از تجربه هاي بین المللي، تمركز 
بر كیفیت آموزش و تربیت نیروهاي فني وحرفه اي، توســعة همه جانبه و پایدار را براي كشور فراهم مي سازد. 
تغییرات سریع فناوري و  افزایش سرعت تبادل اطالعات و ارتباطات به ویژه در زمینه هاي فرهنگي و اقتصادي، 
روند جهاني شدن تجارت و تغییر ماهیت بازار كار، لزوم تغییر در محتواي برنامة درسي و گسترش مهارت ها 
را به منظور حضور و رقابت در بازار جهاني كار افزایش مي دهد. بر همین اساس، رشتة جدیدالتأسیس تولید 
برنامة تلویزیوني در ســال تحصیلي 1396-1395 در دورة متوسطة شاخة فني  و حرفه اي آغاز و اجرا شد. با 
آســان تر شدن تكنیك ها و روش هاي ساخت و تولید برنامه هاي تلویزیوني، افزایش ایستگاه هاي تلویزیوني و 
رادیویي، فراگیر شدن شبكه هاي مجازي و افزایش شغل هاي مرتبط با تلویزیون و رادیو در دنیاي امروز، نیاز 

بازار كار به این رشته را بیش از پیش آشكار مي سازد.

نامگروهكاري/شغلردیف
گوینده1
مجري2
صداپیشه )دوبلور(3
گزارشگر4
بازیگر5
فیلم نامه نویس6
نویسندة مستند و آموزشي7
نویسندة گفت وگو محور و مسابقه و سرگرمي8
نویسندة خبر و گزارش ورزشي9
نویسندة نماهنگ و تبلیغاتي10
برشكار تصویر11
تدوینگر صدا و تصویر12
مجري عنوان بندي13
متصدي جلوه هاي ویژه14
صداگذار15

نامگروهكاري/شغلردیف
نورپرداز1
تصویربردار2
دستیار اول تصویربردار3
دستیار فني4
صدابردار5
نمایشگر عروسك هاي دستكشي6
نمایشگر  عروسك هاي ماپت7
نمایشگر عروسك هاي سایه8
نمایشگر عروسك هاي رومیزي9
نمایشگر عروسك هاي نخي10
صحنه پرداز تلویزیوني11
سازندة لوازم صحنه12
مجري لباس شخصیت نمایشي13
سازندة ماسك14
چهره پرداز15

جدول1.شغلهايقابلاحرازدررشتةتولیدبرنامههايتلویزیوني

نمودار1.مسیرهايتوسعةحرفهايرشتةتولیدوبرنامةتلویزیوني

سطح پنج هنرآموزي توليد 
برنامة تلويزيوني 

23202005

کارگردان برنامه هاي تلويزيوني

توليدکنندة ارشد برنامة تلويزيوني

توليدکنندة برنامه هاي تلويزيوني

تدوينگر برنامه هاي تلويزيوني

صدابردار برنامة تلويزيوني

سطح چهار

سطح سه

سطح دو

سطح يک
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ویژگيهايشغلوشاغل
با توجه به رشــد روزافزون رسانه هاي دیداري و شنیداري و تأثیر عمیق آن در فرهنگ سازي، ضرورت تهیه 
و تولید برنامه هاي متناسب با فرهنگ و هویت ملي و مبتني بر آموزه ها و ارزش هاي دیني احساس مي شود. 
براســاس نیازسنجي شغلي صورت گرفته توسط ســازمان هاي ذي ربط، به منظور تربیت نیروي متخصص و 
حرفه اي این حوزه در سطح هاي گوناگون، رشتة تولید برنامه هاي تلویزیوني، زیرمجموعة شاخة فني و حرفه اي، 
مطابق با نظام جدید آموزش وپرورش براي دورة پنج سالة پیوسته طراحي و تدوین شده است. هنرجویان در 
سه سال اول این دوره )متوسطة دوم(، مباني تصویربرداري و صدابرداري، ساخت و بازي دهندگي عروسك هاي 
نمایشي، ساخت و اجراي دكور، تهیة لباس و ماسك، گریم، گویندگي، اجرا و بازیگري، نگارش متن برنامه هاي 

تلویزیوني، و تدوین و صداگذاري را مجموعًا در 1800 ساعت نظري و عملي فرامي گیرند.
مســیر توسعة حرفه اي و تحصیلي این رشــته در پنج ســطح مهارتي: تصویربردار، و صدابردار برنامه هاي 
تلویزیوني، نویســنده و تدوینگر برنامه هاي تلویزیوني، تولیدكنندة برنامه هاي تلویزیوني، تولیدكنندة ارشــد 

برنامه هاي تلویزیوني و تهیه كننده و كارگردان، طراحي و تدوین شده است.

جدول2.صالحیتحرفهايهنرآموزانرشتةتولیدبرنامةتلویزیونيشاخةفنيوحرفهايدرنظامجدیدآموزشي
مدت زمان آموزش )ساعت(شاخص هاي عملكردي شایستگي در آموزش و تربیت حرفه اي هنرآموزانقلمرو شایستگي ها
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1. توانایي انتخاب و به كارگیري فناوري آموزشي
2. توانایي تحلیل سبك هاي یادگیري

3. توانایي مدیریت كالس درس و كارگاه
4. توانایي تحلیل و انتخاب روش هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

5. توانایي تحلیل و به كارگیري روش هاي تدریس
6. توانایي تحلیل ویژگي هاي روان شناختي دانش آموزان

7. تحلیل فلسفة تعلیم و تربیت

300
زي

مو
نرآ

ة ه
حرف

ك 
وژی

داگ
ص پ

 خا
اي

ي ه
تگ

یس
شا

1.توانایي تحلیل نظام ها و مدل هاي آموزش فني وحرفه اي
2. توانایي اجراي نیازسنجي شغلي و حرفه اي

3. توانایي برنامه ریزي درسي  آموزش هاي فني وحرفه اي
4. توانایي طراحي آموزشي وابسته به موقعیت

5. توانایي تحلیل مباني نظري آموزش هاي فني وحرفه اي
6. توانایي تحلیل آموزش مبتني بر شایستگي 

7. توانایي تعیین سودمندي هاي آموزش هاي فني وحرفه اي
8. توانایي تحلیل و كاربرد ارزشیابي مبتني بر شایستگي

9. توانایي كاربرد راهنمایي شغلي و حرفه اي در مسیر شایستگي

300

10. توانایي آموزش و اجراي تلفیقي نو آوري و كارآفریني
11. توانایي آموزش اخالق حرفه اي

12. توانایي  آموزش الزامات محیط كار
13. توانایي آموزش مدیریت تولید

14. توانایي آموزش كاربرد فناوري هاي نوین

600
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1. توانایي آموزش و اجراي تصویربرداري و صدابرداري )400 ساعت آموزش(شا
2. توانایي آموزش و اجراي ساخت و بازي دهندگي عروسك هاي نمایشي )400 ساعت آموزش(
3. توانایي آموزش و اجراي ساخت و اجراي دكور، لباس، ماسك و گریم )400 ساعت آموزش(

4. توانایي آموزش و ارزیابي گویندگي، اجرا و بازیگري )400 ساعت آموزش(
5. توانایي آموزش و اجراي نگارش متن برنامه هاي تلویزیوني )400 ساعت آموزش(

6. توانایي آموزش و سازمان دهي تدوین و صداگذاري برنامة تلویزیوني )400 ساعت آموزش(
7. توانایي آموزش دانش فني تولید برنامة تلویزیوني )250 ساعت آموزش(

8. توانایي  آموزش تلفیقي شایســتگي هاي غیرفني در تربیــت كارگر ماهر صدابردار برنامة 
تلویزیوني )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگي هاي غیرفني در تربیت كمك تكنیسین تدوینگر برنامة 
تلویزیوني )34 ساعت آ موزش(

10. كسب شایستگي  استفاده از زبان بصري در طراحي )34 ساعت آموزش(
11. كسب شایستگي توجه به ارزش هاي فرهنگي در تولید برنامة تلویزیوني )34 ساعت آموزش(

2800~

شایستگي هاي فني 
1800صالحیت حرفه اي تكنیسین تولید برنامة تلویزیونيتكنیسین*
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهتولیدبرنامةتلویزیوني
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بشريگلبخش
معصومهصادق

مقاله

در نظام جدید فني وحرفه اي، براي تعیین رشته ها، 
با توجه به اســناد باالدســتي و »نظام طبقه بندي 
بین المللي مشاغل« )ISCO(، ابتدا همة شغل هاي 
صنایع دستي موجود در كشور از مركز آمار، سازمان 
میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمي، وزارت جهاد كشاورزي، 
وزارت كار و امور اجتماعي و مراكز خصوصي استخراج 
و طبقه بندي شدند. البته این كار به كمك استادان، 
صاحبان حرفه ها و شــغل ها، صنف ها و اتحادیه هاي 
مرتبط در زمینة صنایع دســتي و همكاري تعدادي 
از مدیران و كارشناســان سازمان میراث فرهنگي و 
صنایع دستي صورت گرفت. پس از آنكه حرفة بزرگ 
صنایع دســتي براساس نظام طبقه بندي بین المللي 
مشــاغل به حرفه هاي كوچك تر تقســیم شــد و 
شــغل هاي زیرمجموعة هر حرفه در جاي خود قرار 
گرفتند، ســطح بندي و كدگذاري شغل ها و حرفه ها 

نیز انجام شد.
هم زمان، شــغل هایي كه طي سال ها تغییر كرده، 
منسوخ شــده، یا شغل هاي جدیدي جایگزین آن ها 
شده بود، با ذكر دالیل هریك در اسناد ثبت شدند. 
یكي دیگر از كارهاي انجام شده در این نظام، تدوین 
پژوهشــي تطبیقي در فرایند آموزشي این رشته در 
كشور با آموزش این رشته در سایر كشورها )یك یا 

دو كشور پیشــرفته در حوزة آموزش صنایع دستي 
و یك كشــور موفق در حوزة آموزش این رشته در 
منطقــه( و تحلیل آن بود. نتایج ایــن فعالیت هاي 
پژوهشــي استخراج و اســناد زیربنایي هر رشته، از 
جمله رشتة صنایع دستي نگاشته شدند. نتایج نشان 
دادند كه به ترتیب اولویت اشــتغال و نیاز بازار كار 
در حوزة صنایع دستي، حرفه ها عبارت اند از: صنایع 
دســتيـ  فرش؛ صنایع دستيـ  طال و جواهرسازي؛ 
صنایع دســتي ـ هنرهاي چوبي؛ صنایع دســتي ـ 

سفالگري؛ صنایع دستيـ  شیشه گري.
از این رو »رشتة صنایع دســتي ـ فرش« با اولین 
اولویت در اشتغال، براي برنامه ریزي اول رشتة صنایع 
دستي انتخاب شد. در گام نخست، براي تهیة مقدمات 
برنامه ریزي درســي »كارگاه تحلیل حرفه و شغل« 
برگزار شد. طي ســه روز پیاپي با حضور خبرگان و 
اســتادان حرفه اي در حوزة فرش، »حرفة سرپرست 
كارگاه فرش بافــي« تحلیل، وظایف و تكالیف كاري 
آن استخراج، و عالوه بر سطح بندي كارها، براساس 
ســطح هاي 1 )كارگر ماهر(، 2. )كمك تكنســین( 
عملــي  و  نظــري  ســاعات  )تكنســین(،   3  و 
هر یك براساس فراواني، سختي و پیچیدگي تعیین 
شد. سپس به تحلیل هر تكلیف كاري پرداخته شد. 
آنچه در تمام این تحلیل ها اهمیت داشــت، رویكرد 

صالحیت های حرفه ای 
هنرآموزان رشتۀ صنايع دستى )فرش(

تغییراتنظامجدیدآموزشی

ضرورتواهمیتتربیتنیرويانساني)هنرآموزرشتةصنایعدستي(
میراث صنایع دســتي به جاي مانده در گســترة فرهنگ ایرانيـ  اسالمي بالغ بر 200 گرایش گوناگون در 
پاســخ گویي به نیازهاي زندگي مادي و معنوي اســت. این موضوع باعث مي شود زمینه هاي آموزش و ترویج 
صنایع دستي جدي گرفته شود. آموزش هاي تخصصي و حرفه اي صنایع دستي به طور كلي به منظور كشف 
توانایي و اســتعدادهاي مرتبط با صنایع دستي در فرایند تولید و برونداد محصول، ایجاد اشتغال و فقرزدایي، 
معرفي و شــناخت فرهنگ بومي ـ ملي، همگاني كردن محصوالت صنایع دستي در زندگي امروز، گسترش 
شــناخت و درك زیبایي شناسي، حفظ میراث و هویت ملي، شــناخت جلوه هاي زندگي ملي در آثار صنایع 
دستي و كاربرد بهینة آن ها، وحدت بخشي فرهنگي در راستاي توسعة فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در سبك 
زندگي، بسترسازي براي صنعت گردشگري، همراه با فرهنگ ایرانيـ  اسالمي تدوین و اجرا مي شوند. از این رو 
تربیت نیروي انساني ماهر و توانمند در این رشته، با توجه به محتواي آموزشي رشته هاي مرتبط در دانشگاه ها، 

از اهمیت باالیي برخوردار است.
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توسعةحرفهاي

شایستگي )شــامل دانش، مهارت، نگرش، توجهات 
زیست محیطي، ایمني و شایستگي هاي غیرفني( بود.

دو ویژگــي مهــم در رویكرد جدیــد نظام جدید 
فني وحرفه اي و برنامه هاي درسي عبارت اند از:

1. رویكرد شایستگي محور؛
2. سه ساله شــدن آموزش ها )افزایش درس ها و 

ساعت هاي كارگاهي(.
دانش آمــوزان پس از گذراندن پایــة نهم از دورة 
اول متوســطه مي توانند وارد دورة دوم متوسطه در 
شــاخه هاي گوناگون شــوند. پس از تهیة راهنماي 
برنامة  درسي رشــتة صنایع دستي ـ فرش، جدول 
برنامة ساليـ  واحدي آن نیز به ترتیب زیر تهیه شد:

دامنــة محتوایي درس ها به خوشــه هاي عمومي، 

مطالعات اجتماعي، انســان و ســالمت، انســان و 
مهارت هــاي زندگــي، شایســتگي هاي غیرفنــي، 
شایستگي هاي پایه و شایســتگي هاي فني تقسیم 
شدند. عالوه بر آن، درس هاي شایستگي هاي فني و 
غیرفني )تخصصي رشته( از پایة دهم آغاز مي شوند 

و تا پایة دوازدهم ادامه مي یابند. 
در پایــة دهم و نیمي از پایــة  یازدهم، هنرجویان 
بــا فراگیري درس هــاي كارگاهي خود به ســطح 
صالحیت 1 مي رســند. در ادامه، چنانچه باقي ماندة 
شایســتگي هاي پایة یازدهم و پایــة دوازدهم را با 
موفقیت فرا بگیرند، به ســطح صالحیت 2 خواهند 

رسید.

پیش بیني و امكان پیشرفت در یك گروه بزرگ شغلي و یا به عبارت دیگر، ترسیم مسیرهاي رشد و دستیابي 
به سطح هاي باالتري از مهارت ها، »توسعة حرفه اي« نام دارد. توسعة حرفه اي در رشتة صنایع دستي فرش به 
هنرجویان این رشته چگونگي پیشرفت در محیط كار را نشان مي دهد. آن ها در مي یابند كه مراحل باال رفتن 
ســطح مهارتي شان در شغلي كه هستند، چیست و تا چه سطحي امكان ارتقا دارند. در نمودار 1 نماي كلي 

توسعه حرفه اي رشته صنایع دستي ـ فرش نشان داده شده است:)نمودار 1(
برنامه هاي درســي در نظام جدید فني و حرفه اي مسیر توسعة حرفه اي هنرجویان را براساس اسناد تدوین 
شــده در هر رشــته، و انتظاراتي كه از شایستگي هاي هر سطح انتظار مي رود، مشخص و ترسیم كرده است. 
ســطح هاي 1 و 2 در دورة دوم متوســطه )هنرستان( آموزش داده مي شــوند و آموزش سطح هاي باالتر در 

دانشگاه هاي مرتبط ارائه مي شود.
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شاغالني كه در گروه حرفه هاي فرش مشغول به كار 
مي شوند، توانایي كنترل حركات )همة اعضا(، توانایي 
دیداري، توانایي كار با دست به صورت ظریف، قدرت 
جسماني براي جابه جایي فرش ها )تا شش متر مربع 
به تنهایي( و انعطاف پذیري را دارا هستند. عالقه ها و 
گرایش هاي این گروه شغلي، هنري و واقعیت گراست. 
»سازگاري« )خودكنترلي( و »وجدان كاري« )توجه 

ویژگيهايشغلوشاغل

به جزئیات( جزو سبك هاي كاري مورد نیاز شاغالن 
این حوزه است. همچنین، این افراد در كار از الزاماتي 
مانند مهارت هاي بین كاركردي )هماهنگي فعالیت 
در ارتبــاط با دیگــر فعالیت هــا(، مهارت هاي فني 
)تحلیل كنترل كیفیت كار نهایي( و مدیریت منابع 

)مدیریت زمان و مدیریت مواد( برخوردارند.

جدول 1. حرفه ها و شغل هاي رشتة صنایع دستي )فرش(

ردیف
كارگرماهرفرشبافي
كدحرفه:81890191
نامگروهکاری/شغل

دستیار نقشه كش فرش1
نقاش فرش2
نقطه زن3
نقشه كش رایانه اي فرش4
برش كار نقشة فرش5
چله كش6
گلیم باف7
بافندة گلیم سوزني8
بافندة گلیم الدي9
بافندة گلیم ورني10
نصاب دستگاه جاجیم و زیلو11
زیلوباف12
جاجیم باف13
بافندة جاجیم نقش دار14
بافندة جاجیم شیركي15

ردیف
كمكتكنسینسرپرستكارگاهفرشبافي

كدحرفه:73180192
نامگروهکاری/شغل

نصاب دار قالي1
چله دوان2
چله ریز3
قالي باف4
پایین كش فرش5
دستیار قالي شو6
قالي شو7
پرداخت كار قالي8
داركش فرش9
سرویس كار فرش10
انباردار فرش11
دستیار ارزیاب فرش12
اظهارنامه نویس13
عدل بند14
بازاریاب فرش15

مهندس حرفه اي
سطح پنج

کد حرفه 
هنرآموزي صنايع 

دستي ـ فرش
23202705

طراح فرش  21470194

سرپرست ارشد کارگاه فرش بافي  31220194

سرپرست کارگاه فرش بافي  31220193

قالي باف دستي    73180192

کارگر فرش بافي  81890191

تكنسين ارشد 
سطح چهار

تكنسين
سطح سه

تكنسين کمک 
سطح دو

کارگر ماهر
سطح يک

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهايرشتةصنایعدستي)فرش(
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جدول 2. صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشتة صنایع دستي )فرش( شاخة فنی وحرفه ای در نظام جدید آموزشی
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

عام
ی 

ی ها
تگ

یس
شا

می
معل

فة 
حر

ک 
وژی

داگ
1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی پ

2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری
3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه

4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس

6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان
8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

نی
ی ف

ی ها
تگ

یس
شا

(٭
ش

)فر
ي 

ست
ع د

نای
 ص

تة
رش

 

1. توانایي آموزش و اجراي نقشهكشيدستيورایانهايفرش )400 ساعت آموزش(
2. توانایي آموزش و اجراي چلهكشيوبافتانواعگلیم )400 ساعت آموزش(

3. توانایي آموزش و نصبدستگاهوتولیدجاجیموزیلو )400 ساعت آموزش(
4. توانایي آموزش و پرداختوسرویسكاريفرش )400 ساعت آموزش(

5. توانایي آموزش و نصبدار،چلهریزيوبافتقالي )400 ساعت آموزش(
6. توانایي آموزش و ارزیابيوبازاریابيفرش )400 ساعت آموزش(

7. توانایي آموزش دانش فني تخصصي صنایعدستي)فرش( )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایســتگي هاي غیرفني در تربیت كارگر ماهر صنایعدستي

)فرش( )34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایســتگي هاي غیرفني در تربیت كمك تكنسین صنایعدستي

)فرش( )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي استفاده از زبان بصري در طراحي )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي مدیریت مواد و تجهیزات )34 ساعت آموزش

2800 ساعت ~

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسینصنایعدستي)فرش(تکنسین٭

é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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مینوآیتاللهي
طاهرهغالميپور

مقاله

بزرگ ترین صادرکنندة جوراب و پارچة جین دنیا و چهارمین 
صادرکنندة بزرگ دنیا در زمینة پوشــاک است. در حالی 
که پیش بینی می شــود، تا سال 2023 ترکیه 80 میلیارد 
دالر صادرات نســاجی و پوشاک داشته باشد، دستمزد در 
آن كشور 4 تا 5 برابر بیش از چین، هند، تایلند و اندونزی 
است )بیانیة منتشر شده توسط IGSD ترکیه(. یکی دیگر 
از کشورها اندونزی است. این کشور به منظور تبدیل شدن 
اندونزی به قطب آسیایی صنعت مد اسالمی تا سال 2018 
و قطب جهانی این عرصه تا سال 2020، برگزیدن طراحان 
مد بااســتعداد در قالب طرح »مد اندونــزی رو به جلو« 
طراحان بااستعداد مد را برگزید )وزیر گردشگری و اقتصاد 
خالق اندونزی، خانم ماری الکا پانکوسو(. بزرگ ترین مزیت 
نسبی صنعت پوشاک اشتغال زایی آن است. در ایران 17/3 
درصد از شاغالن در این رشته، دارای تحصیالت طراحی و 
دوخت متوسطه یا کاردانی فنی وحرفه ای در گروه شغلی 
نســاجی و لباس هستند. استان تهران بیشترین سهم در 
اشتغال شاغالن با این رشتة تحصیلی را به خود اختصاص 
داده است، کمترین نسبت به استان ایالم اختصاص یافته 
است. )تحلیل وضعیت بازار کار در رشتة تحصیلی طراحی و 
دوخت(. بنابراین، با توجه به اهمیت رشتة طراحی و دوخت 
در توسعة کشــور، تعداد زیاد شاغالن این رشته و کمبود 
نیروی انسانی توانمند و شایسته، تربیت نیروی انسانی برای 

رشتة طراحی و دوخت از اولویت ویژه ای برخوردار است. 

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی)هنرآموز
رشتةطراحیودوخت(

مهم ترین وظیفة پوشــاک یا تن پوش در جوامع ابتدایی 
حفظ بدن از گرما و ســرما و دیگر مخاطرات طبیعی بود. 
اما همچون همة اختراعات یا اکتشــافات بشــر که بنا بر 
ضرورت های زیست ـ محیطی؛ فرهنگی و اجتماعی تغییر 
کرده است، به مرور زمان باورهای زیبایی شناسی، مذهبی 
و فرهنگی انســان در چگونگی استفاده و تغییر آن تأثیر 
گذاشت. یعنی لباس که وظیفة اولیه اش ایمنی و حداکثر 
راحتی استفاده از آن بود، به نمادی برای شناخت تفاوت هاي 
مذهبی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و ... تبدیل 
شــد. طراحی مد و لباس متأثر از نگرش های اجتماعی و 
فرهنگی، از تنوع باالیی برخوردار است. طراحان این عرصه 

تأمین نیروی انســانی آموزش وپرورش که دارای دانش، 
مهارت و نگرش های مورد نیاز در عصر اطالعات باشــد، از 
مهم ترین اولویت های آموزش وپرورش هر کشــوری است. 
تدوین شاخص هایی برای تعیین صالحیت های حرفه ای 
معلمان، به خصوص در بازارهای کار ملی و بین المللی هر 
روز متفاوت تر از دیروز صورت می گیرد و همواره مستلزم 
بازنگری پیوسته اســت. لذا هم زمان با برنامه های توسعة 
سرمایه گذاری عمرانی در کشــور، توجه به منابع نیروی 
انســانی ماهر از اولویت خاصی برخوردار است. همچنین، 
توجه به دورة متوســطه و در رأس آن آموزش های شاخه 
فنی وحرفه ای، به عنوان منبع اصلی تربیت نیروی انسانی 
ماهر و نیمه ماهر، تأثیر ویژه ای بر میزان موفقیت برنامه های 
توسعة اقتصادی دارد. اکنون که لزوم ارتباط و هماهنگی 
آموزش وپرورش با نیازهای بازار کار و تلفیق آموزش با کار 
بیش از پیش احســاس می شود الزم است برنامه ریزی به 
نحو مطلوبی انجام و در ســطح وسیعی اجرا شود.در نظام 
جدید آموزش متوســطه، در کنار شاخه های نظری، برای 
تربیت نیروی انســانی متخصص و ماهــر در بخش های 
متفاوت اقتصاد، شــاخة فنی وحرفه ای ایجاد شــده است. 
انتظار می رود که فراگیرندگان بااستعداد و توانمند، با عالقة 
فراوان به این شاخه گرایش پیدا کنند تا بتوان از طریق آن 
به هدف راهبردی، یعنی ایجاد اشتغال از راه آموزش رسید. 
واضح است عالوه بر آثار مهمی که این آموزش ها در ایجاد 
اشتغال مولد دارند، از آثار فرهنگی و تربیتی نیز برخوردارند 
و افرادی متکی به خود و مســتقل نیز پرورش می دهند. 
برای تدوین راهنمای برنامة درسی رشتة طراحی و دوخت، 
ابتدا از کشــور ترکیه به عنوان کشوری که از لحاظ نیروی 
انسانی نزدیک به ایران است نیازسنجی انجام شد. صنعت 
مد و پوشــاک ترکیه در حالی به رشد چشمگیری دست 
یافته است که از برخی جنبه ها شباهت هایی با ایران دارد. 
هر دو کشور به مواد اولیة فراوان و نیروی کار تحصیل کرده 
و آماده دسترســی دارند. اما میان آن ها تمایزی آشکار نیز 
وجود دارد که می تواند به عنوان یک الگوی کاربردی برای 
ایرانی ها به کار گرفته شود. در این زمینه، ترکیه با استفاده 
از سیاست های تشویقی برای فعاالن این صنعت، توانسته 
خــود را در عرصة جهانی مطرح کند. در ترکیه 9 میلیون 
نفر در صنعت پوشــاک اشتغال دارند. عالوه بر این، ترکیه 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ طراحی و دوخت
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می کوشــند، با طراحی لباس های زیبا و باب طبع جامعه، 
نیاز مصرف کنندگان را برطرف کنند. متخصصان این حرفه 
در عین حال باید بتوانند به طور دقیق زمان تغییر سلیقة 
مصرف کننده را پیش بینی کنند. بنابراین آنان باید دارای 
صالحیت های حرفه ای فنی و غیرفنی الزم باشند تا بتوانند 
پوشــاکی طراحی کنند که نمادی از وضعیت اجتماعی و 

اقتصادی جامعه باشد.
از ســوی دیگر، صنعت پوشاک سهم عمده ای از توسعة 
اقتصادی کشورهای توســعه یافته و در حال توسعه را به 
خود اختصاص داده اســت. مصرف پاییــن انرژی در کنار 
سهم باالی اشــتغال، ارزش افزوده و ارزآوری این صنعت 
باعث شده است که این صنعت مانند دارویی برای اقتصاد 
کشــورهایی با برنامه ریزی های کالن توســعة صنعتی و 
اقتصادی به حساب بیاید. کشــور ما ایران نیز می تواند با 

تربیت منابع انسانی متخصص باال بردن ظرفیت طراحی، 
تجمیع دانش فنی، سرمایه گذاری در فناوری و تولید پویا، 
اهمیت دادن به کیفیت سالمت و محیط زیست در صنعت 
نساجی و پوشــاک، نقش قابل توجهی در تجارت جهانی 
با قابلیت اســتانداردهای باال ایفا و در بازارهای بین المللی 
در بخش هایی با کیفیت باال و طیف گســتردة محصوالت 
مشارکت کند )راهنمای برنامة درسی طراحی الگو و لباس، 
1396(. با توجه به موارد بیان شــده در خصوص اهمیت 
رشــته، از این رو پرورش هنرآموزاني متعهد و توانمند كه 
قادر باشند با استفاده از فناوري هاي مدرن و بهره گیري از 
راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري متناسب با موضوع تدریس، 
هنرجویاني كارآمد و شایسته در هنرستان ها تربیت كنند، 

در حال حاضر از اولویت هاي مهم به شمار مي رود.

رویکردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوری ها 
در تعلیم وتربیت موجب شــده اند، در بســیاری از موارد 
مرزهای سنتی آموزش و فناوری ها از بین بروند و بسیاری 
از مفاهیــم دوباره تعریف شــوند. علــم، تدریس، معلم، 
شــاگرد، محتوای درسی، کار، شــغل، و مدرسه در حال 
احراز تعریف های جدیدی هســتند. یادگیری و چگونگی 
یادگیری )فراشــناخت(، یادگیری فرایندمدار و توجه به 
یادگیری کل نگر و شایســتگی ها، بــه بازتعریف مفاهیم 
اساسی تعلیم وتربیت فنی وحرفه ای منجر شده است. نظام 
آموزشی کشــور ما نیز متأثر از تحوالت نظام آموزشی در 
جهــان و پژوهش های انجام شــده در زمینة آموزش های 
فنی وحرفــه ای و همچنین توجه به اســناد باالدســتی 
مانند ســند چشم انداز 20 سالة کشور، سیاست های نظام 
آموزش های فنی وحرفه ای، برنامة درســی ملی و توسعة 
همه جانبة آمــوزش و تربیت نیروهای فنی وحرفه ای را در 
اولویت کاری خود قرار داده اســت. گروه طراحی و دوخت 
نیز در پاســخ به این تغییرات و سؤاالت شغلی در بخش 
پوشاک )مانند: »چه شغل هایی می توانند وظایف و کارها 
را در سطوح مختلف از کارگر ساده تا سطوح باالی علمی 
برای طراحی پوشاک و تولید آن را شامل شوند؟« و یا: »آیا 

برنامة موجود پاسخ گوی نیازهای در حال تغییر هست؟«( 
مطالعات نیازسنجی را انجام داد. مطالعات نیازسنجی ناشی 
از تغییرات دو دهة اخیر در این برنامه نشان داد، در دنیای 
کار تغییراتی در حوزة فناوری لباس اتفاق افتاده  که نتایج 
آن در حوزة اشــتغال به صورت جدید نمایان شــده است. 
همچنین در آینده می توان شغل هایی مرتبط با این رشته  
مانند رشته های مهندسی پوشاک، بازاریابی و فروش مد، 
طراحی کفش و کیف و طراحی آکسسوار )ملحقات لباس( 
به مجموعه شغل های موجود اضافه کرد. توانمندی هایی 
که دانش آموختگان رشتة طراحی و دوخت در پایان دورة 

سه ساله کسب خواهند کرد، عبارت اند از:
1. استفاده از انواع ماشین های دوخت و وسایل کارگاهی؛

2. ترسیم الگو و دوخت ملزومات سیسمونی؛
3. ترسیم الگو و دوخت لباس های نوزاد تا دو سال؛

4. ترسیم الگو و دوخت لباس های زنانه )نازک دوزی(؛
5. انجام دوخت های تزئینی لباس کودکان تا دو سال؛

6. شــناخت انواع پارچه های مربوط به پوشاک )طبیعی و 
نیمه مصنوعی(؛

7. طراحــی از آناتومی اندام و جزئیــات متفاوت آن برای 
طراحی لباس؛

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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شغلهایرشتةطراحیودوخت

توسعةحرفهای

رشتة طراحی و دوخت در وضعیت فعلی شامل 24 شغل در گروه هنر است.

تدوین استانداردهای آموزشی با تحلیل شغل شروع شد. فردریکتایلور)1911( که واضع »مدیریت علمی« 
است، اولین تحلیل شغلی رسمی را انجام داد. از آنجا که این روش مناسب تحلیل کارهای فرایندهای تولید انبوه 
با انعطاف کم ســازمانی و فرایند تولید اســت، به مدتی طوالنی در کشورهای صنعتی به کار برده شد. هدف از این 
تحلیل آن اســت که شــغل ها و کارها به دفعات تجزیه شوند تا اجزای آن ها به دست آید. به وسیلة تحلیل شغلی، 
مسیر توسعة حرفه ای در رشتة طراحی و دوخت را مشخص می کند و به هنرجویان این رشته نشان می دهد، چگونه 
می توانند مسیرهای پیشرفت را از سطح 1 به سطح 2 طی کنند. نمودار 1 توسعة حرفه ای رشتة طراحی و دوخت 

را نشان می دهد )استاندارد ارزشیابی حرفه ای، 1391(.

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةطراحیودوخت

ردیف
کارگرماهرخیاطی

ردیفکدحرفه:75330191
لباسدوززنانه

کدحرفه:75310192
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

ابریشم دوز1طراح دامن1
دستیاری طراحی لباس )آکسسوار(2الگوساز دامن2
الگوساز یقة زنانه3چرخ کار نیمه ماهر3
الگوساز پیراهن زنانه4مدل ساز دامن4
پیراهن دوز زنانه5دامن دوز5
طراح لباس با رایانه6الگوساز شلوار زنانه6
الگوساز حجمی دامن و شلوار زنانه7مدل ساز شلوار زنانه7
الگوساز حجمی بلوز زنانه8شلواردوز 8
خیاط لباس های سنتی اقوام غرب ایران9گلدوز9
خیاط پسرانه دوز10بچگانه و دخترانه دوز10
خیاط لباس های سنتی اقوام شمال و شمال غرب ایران11دستیاری طراحی لباس )دوخت و ترمیم(11
خیاط لباس های سنتی اقوام مرکزی و جنوب ایران12الگوساز بلوز زنانه12
خیاط لباس های سنتی اقوام شرق ایران13بلوزدوز13
دوزندة لباس های محلی14سرویس خواب دوز کودک14 تکه دوز15

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةطراحیودوخت

کارگر ماهر خياطي 75330191

لباس دوز زنانه
75310192

هنرآموزي طراحي و دوخت
23203305

هنرآموزي 
طراحي و 

دوخت
23203305

برشكار الگو زنانه
75320292

طراح الگو و لباس
34410193

طراح مد
21630194

طراح پوشاک
21630195

لباس دوز زنانه تجاري 
75310392

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

کمک تكنسين 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

8. تعلیم آموزش های ضمن کار،  برای افراد رده های پایین تر؛
9. شناخت اصول و مبانی رنگ و به کارگیری آن در طراحی 

لباس.
به طور کلی شایستگی های غیرفنی در این رشته نیز به این 

شرح اند:

1. کارآفرینی؛ 2. مدیریت مــواد و تجهیزات؛ 3. مدیریت 
زمان؛ 4. خالقیت؛ 5. احترام گذاشتن به ارزش های دیگران؛ 
6. ایفای نقش در تیم؛ 7. انتخاب فناوري های مناسب؛ 8. 
درســت کاری و کسب حالل؛ 9. مســئولیت پذیری؛ 10. 

یادگیری مادام العمر.
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ویژگیهایشغلوشاغل
خدماتی که افراد شــاغل در رشتة طراحی و دوخت در 
سطح های 1 و 2 ارائه می دهند، عبارت اند از طراحی اندام و 
انواع دامن، شلوار، پیراهن، سربند کودک و انواع لباس های 
محلی )همچون لباس کرد، لر، خراسان و ...(. عالوه بر این، 
ترسیم الگوی اساس دامن، شلوار، باالتنه، آستین، یقه، لباس 
کــودک و انواع مدل های حجمی، از دیگر کارهایی اســت 
که مجریان این رشــته به آن ها مبادرت می کنند. شاغالن 
این رشته باید قادر باشند، مدل سازی و دوخت لباس زنانه 
)شامل دامن، شــلوار، باالتنه و ...( به روش حجمی، لباس 
بچگانه و همچنین لباس های محلــی را نیز انجام دهند. 
تصویرسازی اندام و لباس با رایانه و انواع گلدوزی های دستی 
و ماشینی، ابریشــم دوزی و تکه دوزی از دیگر توانایی های 
حرفه ای است که لباس دوز زنانه در سطح های 1 و 2 از آن 
برخوردار اســت. عالوه بر ویژگی های حرفه ای، شاغالن در 
این رشته باید دارای ویژگی های جسمانی و روانی )همچون 
سالمت جســمانی، دقت و قدرت حواس پنج گانه، سرعت 
انتقال، اســتعداد تجسم فضایی و طراحی آن،  مهارت های 
گفتاری، نوشــتاری، ریاضی و ...( باشند و شایستگی های 

غیرفنی را به این شــرح کسب کرده باشــند: کارآفرینی؛ 
مدیریت زمان؛ مواد و تجهیزات؛ خالقیت؛ مسئولیت پذیری؛ 
درستکاری؛ توانایی کار در گروه؛ توانایی یادگیری مادام العمر. 
شغل هاي زیرمجموعة لباس دوز زنانه در حوزه های طراحی، 
مدل ســازی و دوخت به ارائة خدمات می پردازند. درک و 
تفسیر ویژگی ها و نسبت های اندام انسان به عنوان شاهکار 
خلقت، ایجاد فرصت به منظور بــروز خالقیت در طراحی 
لباس، استفاده از فناوری های نوین در فرایند آموزش طراحی 
لباس، ترســیم الگو و دوخت، ایجاد تفکر نقادانه به منظور 
کشف روابط حاکم بر سازوکارهای موجود؛ طراحی فرصت ها 
و موقعیت های یادگیری در محیط کار واقع در کارگاه های 
تولیدی، سفارشی دوز، ایجاد شــرایط الزم برای انجام کار 
گروهی و باالخره تعامل و مشــارکت در فرایند انجام کار و 
برگزاری و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هنرجویان رشتة 
طراحی الگو و لباس، از جمله وظایف شاغالن در مجموعة 
این شغل هاست. رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت از 

دیگر الزامات اجرایی این شغل ها محسوب می شوند. 

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةطراحیودوختشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ي
اح

طر
ة
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
شای

٭ ت
وخ

ود

1. توانایی آموزش اجرای طراحی، مدل سازی و دوخت دامن )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای طراحی و دوخت لباس زنانه )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای طراحی و دوخت لباس بچگانه )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای طراحی و مدل سازی لباس زنانه )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش اجرای طراحی لباس به روش حجمی )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش اجرای طراحی و مد لباس سفارشی )محلی( )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی طراحی و دوخت )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر طراحی و دوخت )34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت لباس دوز زنانه )34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي استفاده از زبان بصری در طراحی )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی در استفاده از مد و فرم های اندامی در طراحی لباس براساس چارچوب های 

فرهنگی ایرانی ـ اسالمی )34 ساعت آموزش(

 2800  ~
ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ كسب صالحیت حرفه ای تکنسین طراحی و دوختتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهطراحیودوخت
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منابع
1. اســناد پشــتیبان )پژوهشی( رشتة طراحی و دوخت و تدوین رشتة تحصیلی ـ حرفه ای طراحی و الگو و لباس )1393(. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي برنامه ریزي درسي طراحي و دوخت.
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خدیجهبختیاری
سمیهنسیماصفت

مقاله

و کارهای این حوزه از شــغل ها ثبت شد. همچنین 
در این مســیر و با مطالعة اســناد مرکز آمار ایران، 
با شــغل های ترکیبی و یا میان رشته ای آشنا شدیم 
که ورود فعاالن حوزة گرافیک در حوزة عکاســی و 
برعکس را نشان می داد. برای ایجاد رشتة تحصیلی 
کارامد و متناســب بــا نیازهای بــازار کار در ایران، 
نخســت برای هر دو گروه شغلي گرافیک و عکاسی 
سطح های L1 و L2 )کارگر ماهر و کمک تکنسین( 
تعریف شدند. سپس با نظر کمیسیون تخصصی و با 
تأیید ناظران پروژه، برنامة درسی این دو گروه شغلی 
در دنیای آموزش به شــکل تلفیقی با عنوان »فتوـ 
گرافیک«2 طراحی و تدوین شد. هدف از تدوین این 
برنامة درسی تربیت نیروهای کارامد است که بتوانند 
وارد بازارکار شــوند و در شــغل های بین رشته ای 
گرافیک و عکاسی، ضمن ایجاد درامدزایی و با ایجاد 
کارآفرینی، در مســیر توسعة اقتصادی کشور نقش 

مؤثری ایفا کنند. 
ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی

با توسعة زندگی مدرن در جوامع شهری، ارتباطات 
تصویری آن چنان رشد و بالندگی یافت اند که فرایند 
شــکل گیری و تکامل هنر گرافیک راه های چندین 
ساله را گاهی با سرعت روز و ساعت طی کرده است. 
نیاز به عالئم بصری، نشان ها و آرم ها، طراحی حروف 
برای خطوط و زبان های رایج هم گام با تکامل فرایند 
چاپ، طراحی شــهری، گرافیک محیطی، گرافیک 
مطبوعاتی در حوزة نشــر، دنیای پیچیده و متفاوت 
تبلیغــات و .... همــه و همه در حــوزة فعالیت های 
گروه شــغلی بزرگ طراحان گرافیک پاســخ داده 
می شــوند و هنر عکاســی نیز در کنار هنر گرافیک 
گاهی مســیر تلفیقی و گاه کاماًل مستقل را پیموده 
اســت. گستردگی و وســعت دنیای هنر به گونه ای 
است که هم گام با ســایر صنایع، به صورت خدمات 
اجتماعی ظهور و بروز می یابد. هنر و صنعت عکاسی 
از جمله فعالیت های این حوزه به شمار می آیند که 
به فناوری های روز وابســتگی شدید پیدا کرده اند و 

مقدمه
تحوالت نظام های آموزشــی ناگزیر تغییراتی را در 
برنامه های درسی به وجود می آورند. سامان دهی این 
تغییرات و تدوین و نگارش برنامة درسی جدید متأثر 
از تحوالت مذکور، نیازمند پژوهش های متناسب با 
آن اســت که بی تردید در مسیر این پژوهش مواجة 
دوباره و چندباره با تغییرات در نگرش و رویکردها نیز 
غیرقابل اجتناب است. شورای برنامه ریزی رشته های 
گرافیک و عکاســی، بــا مطالعه و بررســی برنامة 
درسی موجود و اســناد ارائه شده در حوزة مشاغل 
چند کشــور در حوزه های آمریکا، اروپا، آسیا و ... و 
همچنین اسناد ایسکو، سازمان فنی وحرفه ای ایران، 

مرکز آمار ایران و ... کار خود را شروع کرد. 
از آنجا که در اســناد باالدســتی )ایسکو، مالزی، 
اســترالیا، انگلســتان، هند، کانادا و ...( برای رشتة 
گرافیک ســطح صالحیت L4 و L5 و برای رشــتة 
عکاســی ســطح صالحیت L3 در دنیای کار وجود 
داشت، براساس توضیحاتی که در اسناد مذکور آمده 
بود، برای رشتة گرافیک در اروپا و آمریکا صالحیت 
حرفه ای در سطح L4 و L5 پیش بینی شده بود. اما 
مطالعه در حوزة کشــورهای آسیا )هند، فیلیپین و 
...( نشان می داد که براساس نیازهای کشور می توان 
آموزش و صالحیت های حرفه ای گرافیک و تبلیغات 
را در دوره های فشــرده و با رعایت نیاز بازار کار در 
نظــر گرفت. همچنین دنیای کار و حرفه برای گروه 
شغلی بزرگ »عکاسان«1 باالترین سطح صالحیت را 
L3 معرفی می کند. یعنی ورود به دنیای کار به این 

سطح صالحیت نیاز دارد. 
برای بررســی وضعیت شغلی حرفه های عکاسی و 
گرافیک در ایران، طی چهار روز متناوب از دو گروه 
خبرگان و شــاغالن بازار کار دعوت به عمل آمد تا 
وضعیت فعلی این شغل ها )چالش ها، مفاهیم جدید، 
تغییر فناوری در فرایند کارها، ایجاد شایستگی های 
جدید و ...( را مورد بحث و گفت وگو و پرســش قرار 
دهند. نتایج حاصل در جدول هایی تنظیم و وظایف 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ فتو ـ گرافیک
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تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر، نتیجة 
انجام پژوهش ها و چرخش هایی اســت که ضرورت 
ایجاد تحــول در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند. 
چرخش هایــی مانند توجه بــه ارزش کار و تالش، 
توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، 
اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و توجه به کل نگری در 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای ]اسماعیلی، 1395[، 
تحقــق توســعة همه جانبه و پایدار را برای کشــور 
فراهم می سازند. با توجه به تحوالت اجتماعی، تغییر 
الگوهای مصرف و پیدایش فناوری  های جدید، مرگ 

برخی از مشاغل و تولد مشــاغل جدید متناسب با 
نیازهای زندگی در دنیای جدید امری اجتناب ناپذیر 
اســت. این تغییرات سبب حذف برخی از کد کارها 
در واحــد حرفه و یــا تغییر وظایف یک شــغل در 
یک گروه کاری شــده اســت. به طوری که در حوزة 
شغلی عکاســی )کد 3431(، گروه بزرگ شغل های 
تکنسین های ظهور، چاپ و ویرایش عکس در فیلم و 
کاغذ حذف شده است و یا در هنر گرافیک، ابزارهای 
اجراهای دســتی جای خود را به نرم افزار های سریع 
و پیشــرفته داده اند. این خود ســبب شده است که 
تعداد بی شماری از کارها در مسیر طراحی گرافیک یا 

تغییراتنظامجدیدآموزشی

هم گام با آن مسیر تکامل را می پیمایند.
با پیشــرفت قابل مالحظة نرم افزارهای اجرایی در 
حیطة هنر گرافیک و عکاســی و کاربرد وسیع آن ها 
در بســیاری از مشــاغل دیگــر در گروه های بزرگ 
خدمــات، صنعت و ... این بخش از فعالیت  اقتصادی 
)اقتصاد هنــر( اهمیت و رونق فراوان یافته اســت. 
گستردگی و حجم زیاد انواع تبلیغات، نیاز به تصویر 
و عکس و ســاماندهی آن ها در قالب هنر گرافیک را 
دو چندان ساخته است. مطالعه و پژوهش های انجام 
شــده در این حوزه نشــان می دهند، نظام آموزشی 
فعلــی تا حدودی در برآوردن نیاز جامعه موفق بوده 
است، اما در مســیر فراروی جامعه باید به نیازهای 
جدید، روش های جدید ارائه، و مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی در حوزة گرافیک و عکس توجه بیشــتری 

کرد. بنابراین، دو گروه شغلی گرافیک و عکاسی، در 
 l2 و l1 مسیر توسعة حرفه ای رشته در سطح مهارت
به صورت تلفیقی و تحت عنوان »عکس ـ گرافیک« 
)فتوـ گرافیک( ارائه شــده اند و در ســطح l3 در دو 
مسیر جدا از هم ادامه می یابند. بی شک در ادغام این 
دو شغل، نیازهای کشــور در بازار کار و جایگاه این 
تلفیق در برنامه های توسعة کشور در نظر گرفته شده 
اســت. در مجموع و با توجه به موارد بیان شده در 
خصوص اهمیت رشــته، پرورش هنرآموزاني متعهد 
و توانمند كه قادر باشــند با استفاده از فناوري هاي 
مدرن و بهره گیري از راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري، 
هنرجویاني كارآمد و شایسته در هنرستان ها تربیت 

كنند، از مهم ترین اولویت ها به شمار مي رود.
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حذف شوند، یا تغییر ماهیت بدهند و یا کاهش پیدا 
کنند؛ مانند مسیر و فرایند لیتوگرافی.

براســاس مطالعات انجام شــده در بخش هایی از 
قارة اروپا، آمریکا و آسیا، فعاالن رشته های گرافیک 
به طور متوســط تا ســال 2022 میالدی 11 تا 14 
درصد رشد شــغلی خواهند داشت. همچنین طبق 
نظر کارشناســان و خبرگان در دو حوزة عکاسی و 
گرافیک، با توجه به رشــد جمعیت و نیاز و تقاضای 
بازار کار، همچنان با رشــد حدود 50 درصد تا سال 

1405 شمسی رو به رو هستیم.
البته مقایســة نتایج حاصل از نظرسنجی خبرگان 
و مطالعات بین المللی نشــان می دهد که میان نیاز 
داخل کشــور به بین رشته ای ها در سه مسیر شغلی 

گرافیک، عکاســی و رایانه تفــاوت معناداری وجود 
دارد. این یعنی نیروی انسانی تربیت شده در این سه 
رشته توانایی انجام برخی از وظایف و یا کارها را در 

این سه شغل دارند.
باتوجه به موارد مطرح شــده می توان چشم اندازی 
بینابین و متعالی را برای رشتة عکس ـ گرافیک )فتوـ 
 L1  گرافیک( متصور شــد که در آن، در سطح های
و L2 نیروهای کارامدی به عنوان دســتیاران دنیای 
کار تربیت و راهی بازار کار می شــوند. در این مسیر، 
هم آموزش های رسمی به واجب التعلیم ها نقش مؤثر 
دارد و هم آموزش های غیررســمی در حوزة صنعت 

می توانند راه گشا باشند. 

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةفتوـگرافیک
کارگرماهرفتوـگرافیک

کدحرفه:34360191ـ3431
نامگروهکاری/شغلردیف

بزرگ کنندة عکس1
پرتره سازـ عکاس2
تکثیرکنندة فیلم و عکس3
چاپ کنندة عکس4
رتوش کار عکاسی5
عکاس مجالس6
متصدی البراتوار عکاسی )دستیار عکاسی(7

چهره پردازی و گرافیک کار با نرم افزار8
Adobe photoDelu

9
اپراتوری چاپ و ظهور عکس

 Photographic Developers and
Printers

10)graphic pre- press( گرافیست چاپ
11typographical. designer طراح حروف
رسام12
چهره پرداز با نرم افزار13
تصویرگر و طراح گرافیک14
کپی کار گرافیک15
هنرمند آثار نمایشگاهی )مجری نمایشگاه(16
گرافیست رایانه ای17

کمکتکنسینفتوـگرافیک
کدحرفه:34360192ـ3431

نامگروهکاری/شغلردیف
عکاسی برای مجالت1
تهیه کنندة عکس های خبری )بایگان عکس هنری(2
عکاس خبری3
عکاس مطبوعاتی4
طراح جلد کتاب5
طراح صفحه کتاب و روزنامه6
طراح صفحات وب 7
8)Artist layout( صفحه آرا

از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها، نیازسنجی شغلی است که طی آن اطالعات شغل 
و حرفه، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو3 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند فرانسه، انگلستان، هند، 
ترکیه، استرالیا، کانادا و ...( استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای 
کار )انجمن های صنفی، شــرکت ها و آتلیه ها، و ...( جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، 

دسته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة فتوـ گرافیک به شرح جدول 1 است. 

شغلهایقابلاحرازدررشتةفتوـگرافیک
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منظور از توسعة حرفه ای »پیش بینی و امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع 
برای رســیدن به سطح های باالی مهارت« است ]اسماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة فتو ـ گرافیک 
به هنرجویانی که در این رشته تحصیل می کنند نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه 
است و چه طور می توانند در شغلی که هستند، به جایگاه باالتری ارتقا یابند. البته از آنجا که این رشته در سطح 
صالحیت های L1 و L2 و فقط برای دورة دیپلم متوســطة فنی وحرفه ای طراحی شده است، بنابراین مسیر 
توسعة حرفه ای هنرجویان در دو رشتة تحصیلی عکاسی و گرافیک کاماًل مستقل خواهد بود و هنرجویان در 

دو گروه شغلی عکاسی و گرافیک می توانند سطح صالحیت حرفه ای خویش را ارتقا بخشند. 

کمکتکنیسینفتوـگرافیک
مجریان حرفةفتوـگرافیکخدمات گرافیک و 
عکاســی ارائه می دهند. از جمله خدماتی که در این 
ســطح )L1 و L2( ارائه می شوند، عکاسی از فضاها 
و موضوع های شــهری و منطقه ای، عکاسی خبری، 
طراحی نشان و عالئم راهنما، صفحه آرایی، طراحی 
صفحــات وب در محیط های نرم افزاری، عکاســی 
پرسنلی و آتلیه ای، تصویرســازی کتاب، دستیاری 
برای برپایی نمایشگاه های هنری ـ فرهنگی و مانند 

آن است.
شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های این 
سطح از حرفه شامل مسئولیت پذیری و تعهد کاری، 
گردآوری اطالعات، امانت داری و رازداری، یادگیری 
مادام العمر، ارتبــاط مؤثر، کار تیمی، مدیریت کارها 
و پــروژه، اجتماعی  بــودن، مذاکــره، کارآفرینی، 
درســتکاری، کاربــرد فنــاوری اطالعــات، احترام 
گذاشتن به ارزش های دیگران، انتخاب و به کارگیری 
فناوری های مناسب، تفکر خالق، نگرش سیستمی، 

توسعةحرفهایرشتةفتوـگرافیک

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةفتوـگرافیک

سطح پنج

سطح چهار 

سطح سه 

سطح دو 

سطح يک 

هنرآموزی 
گرافيک، 
عكاسی، 

نقاشی و ... 
2320195

تكنسين عكاسی 
34360193

تكنسين ارشد گرافيک 
34310194

تكنسين ارشد عكاسی 
34360194

هنرمند هنرهای ديداری 
26510195

طراح گرافيک چندرسانه ای 
21660195

هنرآموزی 
گرافيک، 
عكاسی، 

نقاشی و ... 
23203405

تكنسين گرافيک 
34310193
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مشتری مداری، اخالق حرفه ای، برقراری ارتباط مؤثر، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان و اجتماعی بودن است. 
شایستگی  غیرفنی به کارگیری فناوری های مناسب و مدیریت زمان در بسیاری از شغل های این سطح نقش 
اساسی ایفا می کند، زیرا در اکثر شغل های این حرفه بار حقوقی یا مالی سنگینی به واسطة پروژه های طراحی 
گرافیک وجود دارد و تأخیر در ارائة کار و یا عدم استفاده از فناوری های جدید و مناسب، سبب خسارت مالی 

و در نتیجه، بی اعتمادی در این حوزة کاری خواهد شد.

در شــغل هاي این حرفه، لزوم پیــروي از قوانین، 
استانداردها و تعرفه هاي مصوب انجمن هاي حرفه اي 
مي تواند پشتوانة تعهدات حرفه اي و تعامالت هنري 
بین طراحان و مشــتریان باشــد و پیروي نكردن از 
آن هــا مي توانــد پیامدهاي كیفــري و مالي در پي 
داشــته باشــد. اگرچه در بســیاري موارد، اجراي 
پروژه ها به صورت توافق ضمني انجام مي شــود، اما 
عقــد قراردادهاي كاري و پایبندي به مفاد آن امري 
ضروري اســت. از اصلي ترین مراجع تنظیم كنندة 
قانون ها و تعرفه ها، انجمن هاي صنفي هستند. هدف 
از اجراي دستورالعمل هاي مربوطه، تأمین محیط كار 
سالم است، به گونه اي كه شاغالن بدون دغدغة خاطر 
و بــدون ترس از خطــرات احتمالي به فعالیت خود 
بپردازند. این حرفه بــا فعالیت هاي اقتصادي، مانند 
خدمات آژانس هاي تبلیغاتي، مراكز نشر و مطبوعات، 
ســایت ها و خبرگزاري ها و سازمان هاي ارائه دهندة 
خدمات فرهنگی و هنری در ارتباط است. شاغالن در 
این بخش دارای تنوع محیط شغلی هستند و از نظر 

کاری نیز کارهای متنوعی انجام می دهند.
شــخصیت و هویت حرفه ای شغل های این سطح 
از نوع برون گرا، جســور، هنرمند، کنجکاور و متهور 
است. شــاغالن این حرفه، مانند صفحه آرا، اجراکار 
طرح های گرافیکی، عکاس خبری، عکاس پرسنلی، 
عکاس مستند و عکاس ورزشی، باید از توانایی های 
شناختی )درک شفاهی و نوشتاری، و بیان شفاهی 
و نوشتاری(، توانایی های جسمانی )گفتاری، دیداری 
و شــنیداری( و توانایی های فیزیکی )انعطاف پذیری 
و برقــراری ارتباط بــا دیگران( برخوردار باشــند. 
آموزش های فنی وحرفه ای مرتبط با شغل مورد نظر 
را گذرانده و دارای گواهینامة دورة کارآموزی مرتبط 
باشــند. به عالوه، تجربة کار در دفترها و شرکت های 
تبلیغاتی و مؤسسه های هنری نیز از الزامات شاغالن 

است.
 شــغل های زیرمجموعة حرفةکمکتکنیسین
فتــوـگرافیکبه ارائــة خدمات در ســه حوزة 
اصلی اجــرا، طراحی و ارائة خدمات می پردازند. اهم 

شایستگی های غیرفنی مورد نیاز شاغالن این حوزه، 
شامل مدیریت مواد و تجهیزات، انتخاب فناوری های 
مناسب، کار تیمی، تفکر سیستمی، مستندسازی و 
مدیریت زمان است. از آنجا که بسیاری از شغل های 
زیرمجموعة این حرفــه، مانند طراحی قلم و فونت، 
صفحه آرایــی کتاب کودک، تصویرســازی، طراحی 
گرافیک برای نمایشگاه کتاب، طراحی جلد، عکاسی 
برای مطبوعات، عکاســی آتلیــه ای و ... نیازمند به 
کارگیری ابزار و تجهیزات تخصصی هستند و عمومًا 
محل اجرای ایــن فعالیت هــا در آتلیه ها، فضاهای 
شــهری و شرکت هاســت، لزوم مدیریــت مواد و 

تجهیزات امری ضروری است.
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشت 
در اغلب فعالیت های این حوزه اهمیت زیادی دارد و 
آگاهــی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایی 

فعالیت های این حرفه است.
شــغل های این حرفه با بخش هــا و فعالیت های 
اقتصادی در ارتباط اند؛ مانند شــرکت های مشاوره و 
تبلیغات در حوزة ارتباطات بصری و ارائة محصوالت 
گرافیکی )از ایده تا اجرا و از طراحی تا بســته بندی 
محصــوالت و کاالها(. شــخصیت و هویت حرفه ای 
این بخش نیز مانند اجراکاران و کمک تکنیسین ها، 

برون گرا، جسور، هنری، کنجکاو و متهور است. 
در این حرفه، شــاغالن عالوه بر توانایی های فنی، 
باید از توانایی های ادراکی نیز برخوردار باشند. یکی 
از ویژگی های مهم شــاغالن این حرفه انجام کارها 
به صورت تیمی اســت. به طوری کــه آن ها، ضمن 
اجرای مسئولیت مشخص شده در تیم اجرایی، باید 
بتوانند در موقعیت های حســاس تصمیم مناســب 
بگیرند. امــروزه در کمپین های گرافیــک، کارها از 
ســفارش، پردازش اطالعات و تولیــد ایده تا خلق 
اثر و ارائه به مشتریان وســعت دارند که زیر عنوان 
»چارت مدیریت تبلیغات از مشتریتامحصول« 
از آن ها یاد می شــود. بنابراین تشویق به کار تیمی و 

فرهنگ سازی دربارة آن بسیار اهمیت دارد. 
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةفتوـگرافیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعت آموزش شاخص های عملکردی شایستگی در آموزش  و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

شایستگی های عام 
پداگوژیک حرفة 

معلمی

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه 
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت 

شایستگی های 
خاص پداگوژیک 
حرفة هنرآموزی

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت 

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارافرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی اموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت 

شایستگی های فنی 
رشتة فتوـ گرافیک

1. توانایی آموزش و اجرای عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر )400 ساعت 
آموزش(

2. توانایی آموزش و اجرای تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش و اجرای عکاسی آتلیه و مراسم )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش و اجرای تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ )400 ساعت 
آموزش(

5. توانایی آموزش و اجرای عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی )400 ساعت(
6. توانایی آموزش و سازمان دهی گرافیک نشر و مطبوعات )400 ساعت(

7. توانایی آموزش دانش فنی فتوـ گرافیک )250 ساعت(
8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت نیروی کار ماهر فتوـ گرافیک 

)34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنیسین فتو ـ گرافیک 

)34 ساعت آموزش(
10. کسب شایستگی  برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی مدیریت مواد و تجهیزات در محیط کار )34 ساعت آموزش(

~  2800 ساعت

شایستگی های فنی 
1800 ساعت ـ صالحیت حرفه ای تکنسین فتوـ گرافیکتکنسین٭

توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهفتوگرافیک
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پینوشتها
1. Photographers
2. Photo + Graphic
3. ISCO (International Standard Classification of Occupation)

منابع
1. اســناد برنامة درســی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشــتة فتوـ گرافیک )1394(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و 

کاردانش. شوراي برنامه ریزي درسي فتو ـ گرافیك.
2. ســند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شــغلی فتوـ گرافیک )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی فتوـ گرافیک.
3. سند راهنمای برنامة درسی رشتة فتوـ گرافیک )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 

درسی فتوـ گرافیک. 

معرفیبستةآموزشیرشتةفتوگرافیک
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٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭عكاسي پرسنلي و ویرایش حروف و تصویر2

٭٭٭٭تصویرسازی آموزشي و تایپوگرافی3

٭طراحی و زبان بصری4

٭٭٭٭عكاسي آتلیه و مراسم5

٭٭٭٭تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ6

٭٭٭٭عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی7

٭٭٭٭٭گرافیک نشر و مطبوعات8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭مدیریت تولید13
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پرستوآریانژاد
ناهیدصادقیپی

مقاله

داشــته است. تربیت نیروي انســاني متخصص این 
حوزه در دانشــگاه های تربیت دبیر با توجه به برنامة 
درسي دورة هنرســتان می تواند تأثیر مستقیمي بر 
كارایي و اثربخشی فارغ التحصیالن این بخش داشته 
باشــد. در شــرایطي فارغ التحصیالن این رشته به 
شایستگی های موردنیاز بازار كار دست پیدا خواهند 
كرد كه بتوانند مهارت هــای الزم را هنگام تحصیل 
با نظارت و راهنمایي هنرآموزان خبره كسب کنند. 
تعیین استانداردها از ســوي متولیان امر، همچون 
ســازمان برنامه  و بودجه و ســازمان نظام مهندسی، 
تأمین ســالمت و ایمنــي افراد جامعــه و توجه به 

آموزش این گروه را الزام آور می کند.

ضرورتواهمیتتربیتنیرويانساني
)هنرآموزرشتةمعماریداخلی(

آموزش های فنی وحرفــه ای و كاردانش بر مبناي 
نیازهاي بازار كار تدوین شــده اند. لذا وجود نیروي 
انســاني متخصص كه در حوزه های گوناگون رشتة 
معماري داخلي ســابقة تجربة كار حرفه ای داشــته 
باشد، پشتوانة مناســبي براي اجراي این آموزش ها 
خواهد بود. جدید بودن رشتة معماری داخلی در نظام 
آموزشی فنی وحرفه ای کشور توجه به صالحیت های 

حرفه ای هنرآموزان این رشته را الزام آور می کند.
حوزة معماري و معماري داخلــي در ایران با دارا 
بودن پیشــینة درخشان، در ســال های اخیر نیز در 
بخش آموزش در سطح مهندسي دستاوردهاي خوبي 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ معماری داخلی

نظام های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هوشمند، 
با شناسایي دقیق نیازهای شــغلي جامعه و اجراي 
برنامة آموزشي متناسب با آن، مستحکم تر می شوند 
و با به روزرسانی مداوم تحقیقات و آموزش های خود، 
نگرش واقع بینانه ای به شرایط موجود پیدا می کنند. 
نظام آموزش وپرورش نیز، با در اختیار داشتن شمار 
وسیعي از استعدادهاي بالقوة كشور، می تواند نقش 
مهمي در پیشــبرد هدف های اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي داشته باشد.
شناســایي فرصت های شغلي جامعه و برنامه ریزی 
آموزشــي اولین گام های نظام آموزشي در راستاي 
تربیت نیروي انســاني موردنیاز جامعه محســوب 
می شــود. در نظام آموزشــي موجود در كنار شاخة 
نظري متوسطه، شــاخة فنی وحرفه ای و كاردانش، 
دانش آموزان مستعد را براي ورود به بازار كار تربیت 
می کنــد که این افــراد پس از فراغــت از تحصیل، 
به عنوان بخشــي از نیروي موردنیــاز بازار، در حوزة 

شغلي خود ایفاي نقش می کنند.
تغییر بیش از پیش فناوری و تحوالت ســریع در 
حوزه های حرفــه ای، وضعیت جذب و كارامدي این 

افراد را در شــرایط متفاوتي قرار می دهد. از این رو، 
با پیش بینی تحول نظام آموزش وپرورش رســمي، 
این فرصــت در اختیار آموزش هــای فنی وحرفه ای 
قــرار گرفت تا بتوانــد فراتر از ارزیابــي برنامه ها و 
اثرات آن عمل کند و به بررســی وضعیت اشــتغال 
فارغ التحصیالن خود بپردازد. در این میان، شــرایط 
سایر شــغل های حوزة مرتبط با رشتة در حال اجرا 

نیز قابل تأمل است.
بــا توجه به ویژگی های رشــته های فنی وحرفه ای 
تحول نظام آموزشــي در این حوزه الزامي است. از 
آنجا کــه آموزش های فنی وحرفه ای بــر بازار كار و 
اقتصاد كشــور تأثیرگذارنــد، بی توجهی به وضعیت 
اشــتغال و تقاضاي بازار كار مانع اســتفادة بهینه از 

منابع انساني و مالي خواهد شد.
موفقیت نظام اقتصادي و بهبود شــرایط اشتغال 
مستلزم ارتباط و هماهنگي میان آموزش وپرورش با 
نیاز بازار كار است. لذا كوشش برنامه ریزان در جهت 
تقویت این رابطه و شناسایي واقعي وضعیت موجود 
ضرورت دارد. انتظار می رود كه مشــاوران تحصیلي 
نیز با كشف اســتعداد دانش آموزان، مشوق آن ها در 

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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هدایت تحصیلی شان به شاخة فنی وحرفه ای باشند 
كــه این امر عالوه بــر ایجاد اشــتغال آثار مطلوب 
فرهنگي و تربیتي بــراي جامعه و افراد آن به دنبال 

خواهد داشت.
تغییرات نظام آموزشي این فرصت را در اختیار قرار 
داد تا میزان جذب فارغ التحصیالن رشته های موجود 

و نیازسنجی بازار انجام پذیرد. رشتة معماري داخلي، 
به پشــتوانة  تحقیقات پژوهشــي انجام شده و آمار 
رسمي كشور، از رشته های دارای چشم انداز مناسب 
در حوزة اشــتغال اســت که در سطح كارگر ماهر و 

كمك تكنسین شكل گرفت.

از مهم ترین پژوهش های انجام شــده در طراحي رشــته ها »نیازسنجي شغلي« است كه طي آن، اطالعات 
شغلي و حرفه، از اسناد ملي و بین المللی )ایسكو 2008( و اسناد ملي سایر كشورها استخراج می شود. هم زمان 
نیز اطالعات شــغلي رشته از خبرگان و ذي نفعان دنیاي كار )شــرکت ها و سازمان ها( جمع آوری و براساس 
حرفه های منتخب از ایســكو 2008، دسته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة معماری داخلی به شرح 

جدول 1 است.

شغلهایرشتةمعماريداخلي

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمعماریداخلی

ردیف
كارگرماهرمعماريداخلي
ردیفکدحرفه:34320193-1

كمكتكنسینمعماريداخلي
کدحرفه:34320193-2

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
دکوراتور کف چوبی1برداشت گر فضاهای داخلی1
دکوراتور دیوار پوش چوبی2نقشه کش فاز 1 معماری داخلی2
دکوراتور جداکننده چوبی3نصاب کاغذدیواری و موکت3
مبلمان ساز چوبی4مجری دیوارپوش سلولزی4
دکوراتور تزئینات پارچه ای5نقاش5
تهیه کنندة مرحلة مطالعات فضاهای فروشگاهی6نصاب لوازم بهداشتی6

دکوراتور پارتیشن سنگی و دیوارپوش های سنگی، 7
 دكوراتور فضاهای داخلی فروشگاهی7سرامیکی و آجری

نقشه کش نقشه های اجرایی فضاهای داخلی 8دکوراتور کف تزئینی سنگی، سرامیکی و آجری8
فروشگاهی

 تهیه کنندة آلبوم اختصاصي مصالح طرح داخلی 9دکوراتور تزئینات پلیمری کف و دیوار9
فضاهای فروشگاهی

ماکت ساز10دکوراتور پارتیشن و ستون پلیمری10
گچ بر ستون و پارتیشن11 تهیه کنندة مرحلة مطالعات طرح داخلی مسکونی11
گچ بر سقف و دیوار12دكوراتور فضاهاي داخلی مسکونی12

 تهیه کنندة آلبوم اختصاصي مصالح طرح داخلی 13
دکوراتور سقف کاذب گچی13مسکونی

مبلمان ساز پارچه ای14نقشه کش فاز 1 معماری داخلی با رایانه14
مبلمان ساز پلیمری15نقشه کش نقشه های اجرایی فضای داخلی مسکونی15
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منظور از توســعة حرفه ای »پیش بینی امكان پیشرفت در یك گروه بزرگ شغلي و ایجاد مسیرهاي متنوع 
براي رسیدن به سطح های باالي مهارت« است ]اسماعیلي، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة معماري داخلي 
به هنرجویاني كه در این رشته تحصیل می کنند، نشان می دهد كه مسیر پیشرفت آن ها در محیط كار چگونه 
است، چطور می توانند در شغلي كه هستند به جایگاه باالتري ارتقا یابند و تا چه سطحي می توانند خود را ارتقا 

دهند. در نمودار1 نماي كلي توسعة حرفه ای رشتة معماري داخلي نشان داده شده است.

حرفههایکارگرماهرو
كمكتکنسینمعماريداخلي

شــغل های زیرمجموعة گروه »حرفة كارگر ماهر 
معمار داخلی« بیشتر شغل هایی هستند كه مجریان 
و نصابــان معماري داخلي آن هــا را انجام می دهند. 
ازجمله فعالیت های این بخش می توان به برداشــت 
فضاهاي داخلي، نقشه کشی فازهای 1 و 2 معماري 
داخلــي )کف پوش،  فضاهاي  نــازک کاری  داخلي، 
دیوارپوش و سقف(، ساخت مبلمان چوبي و پارتیشن 
چوبي، و طراحي داخلي فضاهاي مسكوني اشاره کرد.
شایســتگی های غیر فنــي موردنیاز شــغل های 
این ســطح از حرفه شــامل جمــع آوری اطالعات، 
ســازمان دهی اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به 
ارزش های دیگران، تفســیر اطالعات، مستندسازی، 
مدیریت زمان، مدیریت مالي و منابع، درست كاري، 
مدیریــت كیفیــت، مدیریــت مــواد و تجهیزات، 

مسئولیت پذیری، به کارگیری فناوري مناسب و تفسیر 
اطالعات اســت که نقش مهمي در كیفیت محصول 
ارائه شــده از سوي افراد و رضایت مشتریان خواهند 
داشــت. جمع آوری دقیق اطالعات، مستندســازی 
و تفسیر درســت توســط این افراد، در ارائة نهایي 
طرح پیشنهادي از سوي طراح بسیار اثرگذار است. 
مذاكره و احترام گذاشــتن به ارزش های دیگران نیز 
در كنار موارد ذكر شده، سبب شكل گرفتن فضاهایي 
متناسب با نیاز و فرهنگ استفاده کنندگان می شود. 
دســته ای از فعالیت های این افراد، در بخش نصب 
و اجــراي تزئینات در فضاهــاي داخلي قرار دارد، از 
این رو توجه بــه كیفیت اجرا، مدیریت مواد مصرفي 
و نگهداری از ابــزار و تجهیزات اهمیت زیادی دارد. 
قبول مسئولیت نتایج كارهاي اجرایي از ویژگی هایی 
اســت كه در ادامة فعالیت حرفــه ای این افراد مؤثر 

است.

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةمعماریداخلی

سطح يک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار

سطح پنج کد هنرآموزی 
معماری داخلی 
23203905

تكنسين معماری داخلی 
)34320193(

تكنسين ارشد معماری داخلی 
)34320194(

معمار داخلی )21610195(
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از آنجا كه افراد شــاغل در این بخش در پروژه های 
بزرگ عضوي از یك مجموعه هســتند كه در قالب 
یک برنامة زمان بندی مشخص فعالیت می كنند، باید 
به مدیریت زمان پیشــبرد فعالیت ساختماني بزرگ 
توجه کامل داشــته باشــند. در پروژه های كوچك 
نیز انجام به موقع كار ســبب پیشرفت حرفه ای فرد 

خواهد شد.
زیرمجموعة »حرفة كمك تکنســین  شــغل های 
معماري داخلي« شــامل طراحــي داخلي فضاهاي 
مســكوني و تجاري، نقشه کشــی فازهــای 1 و 2 
معماري داخلي، اجراي پارتیشن چوبي، اجراي دیوار 
جداكنندة گچي )دراي وال(، اجراي سقف كاذب با 
صفحات روکش دار گچي، اجراي نازک کاری فضاهاي 
داخلي )سقف، كف و دیوار(، و اجراي مبلمان چوبي 

و پارچه ای است. 
شایستگی های غیرفني موردنیاز این شغل ها شامل 

جمع آوری اطالعات، سازمان دهی اطالعات، مذاكره، 
احترام گذاشــتن بــه ارزش های دیگران، تفســیر 
اطالعات، مستندسازی، مدیریت زمان، مدیریت مالي 
و منابع، درست كاري، مدیریت كیفیت، مدیریت مواد 
و تجهیزات، مســئولیت پذیری، به کارگیری فناوري 
مناســب و تفسیر اطالعات است. شاغالن این حرفه 
در هر كدام از حوزه های یاد شــده که قرار بگیرند، 
نیازمند شایســتگی های غیرفني مربوطه هســتند. 
تمام این شایستگی ها در حوزه های فعالیت این افراد 
)نقشه کشی و ارائه، طراحي، اجراي تزئینات( اهمیت 
ویژه ای دارند، اما برخي از آن ها نمود بیشــتري در 
بخش ویژه ای پیدا می کنند. برای مثال در بخش های 
اجرایي، مدیریــت منابع، مدیریت كیفیت، مدیریت 
زمان، مدیریت مواد و تجهیزات و مســئولیت پذیری 
شــاخص تر هســتند و در فعالیت های نقشه کشی، 
تفسیر اطالعات و سازمان دهی اطالعات پررنگ ترند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةمعماریداخلیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
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1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ی
خل

دا
ی
ار
عم

ةم
شت

یر
فن

ی
ها

ی
تگ

س
1. توانایي آموزش اجراي تزئینات سلولزي، رنگ، موكت و نقشه کشی معماري داخلي )400 ساعت شای

آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای تزئینات سنگي، سرامیكي و پلیمري در فضاهاي داخلي )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش طراحي معماري داخلي فضاهاي مسكوني )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجراي تزئینات چوبي و پارچه ای )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش طراحي معماري داخلي فضاهاي تجاري )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش اجراي تزئینات گچي و مبلمان پارچه ای و پلیمري )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني معماري داخلي )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت كارگر ماهر معماري داخلي )34 ساعت 

آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت تكنسین معماري داخلي )34 ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي استفاده از زبان بصري در طراحی )34 ساعت آموزش(
11. كسب شایستگي استفاده از نمادهاي فرهنگ بومی، ملی و مذهبي در معماری داخلی )34 

ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین معماری داخلیتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار اســت که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمعماریداخلی
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منابع
1. اســناد برنامه درســي درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشــتة معماري داخلي. )1394(. دفتر تألیف کتاب های درســی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي برنامه ریزی درسي معماري داخلي.
2. سند استاندارد ارزشیابي حرفه گروه شغلي معماري داخلي. )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي 

برنامه ریزی درسي معماري داخلي.
3. سند راهنماي برنامة درسي رشتة معماري داخلي. )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شوراي برنامه ریزی 

درسي معماري داخلي.
4. سیاست های كلي نظام در بخش »ساختمان«، مصوب 1379، ابالغي طي نامة شمارة 76230/1 مورخ 1379/11/3 دفتر مقام معظم 

رهبري.

معرفیبستةآموزشیرشتةمعماریداخلی
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةمعماریداخلی
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٭٭٭دانش فني پایه1

تزئینات سلولزي، رنگ، موكت و نقشه کشی 2
٭٭٭معماري داخلي

تزئینات سنگي، سرامیكي و پلیمري در فضاهاي 3
٭٭٭٭داخلي

٭طراحی و زبان بصری4

٭٭٭٭معماري داخلي فضاهاي مسكوني5

٭٭٭٭تزئینات چوبي و پارچه ای6

٭٭٭٭معماري داخلي فضاهاي تجاري7

٭٭٭٭٭تزئینات گچي و مبلمان پارچه ای و پلیمري8

٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کابرد فناوری های نوین13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭فیزیک16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 19
فنی وحرفه ای و کاردانش
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مقاله

معرفى كتاب هاى 
آموزش و تربيت هنرآموز و مربى

چشماندازهاي
بینالملليمعلمانو
مدرساندرآموزش

فنيوحرفهاي

انتشارات: اشپرینگر
سالنشر: 2007

ویراستاران: فلیكــس گرولمن و 
فلیكس رانر

تعدادصفحات: 321

این كتاب هفتمین كتاب انتشــارات اشــپرینگر با همــكاري »یونیوك« در حــوزة آموزش و تربیت 
فني وحرفــه اي اســت و روي تجربه هاي دیگر كشــورها در آمــوزش و تربیت معلمــان و هنرآموزان 
فني وحرفه اي تأكید دارد. از نگاه ویراســتاران كتاب، بــراي تربیت نیروي كار داراي صالحیت و ماهر، 

معلمان، مربیان و مدرسان باید پشتیبان یادگیري حرفه اي دانش آموزان باشند.
كتاب داراي یازده بخش با این عنوان هاست:

 معلمان آموزش فني وحرفه اي: معلماني در خطر یا عوامل نوآوري حرفه اي
 معلمان فني وحرفه اي در برزیل

 معلمان فني وحرفه اي در چین و تربیت حرفه اي آنان
 معلمان فني وحرفه اي در فرانسه

 معلمان و مدرسان فني وحرفه اي در آلمان
 توسعه و موقعیت فعلي آموزش فني وحرفه اي در ژاپن

 آموزش فني وحرفه اي و معلمان در نروژ
 معلمان فني وحرفه اي در روسیه

 معلمان و مدرسان فني وحرفه اي در تركیه
 چشم انداز آموزش معلمان فني وحرفه اي در بریتانیا

 تدریس آموزش فني وحرفه اي و تربیت معلم در آمریكا
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یادگیريحرفةمعلميدرآموزش
بینالمللي

انتشارات: پالگریو ـ مك میالن
سالنشر: 2018

نویسندگان: لي تاي تران و تروس تاي تان لي
تعدادصفحات: 173

این كتاب بر تجربه ها و چشــم اندازهاي بخش آموزش و تربیــت فني وحرفه اي در تربیت معلمان و 
مربیان تمركز دارد. »شوراي پژوهش استرالیا« تأمین منابع مالي انتشار این كتاب را بر عهده گرفته 

است. كتاب داراي هفت فصل با این عنوان هاست:
 مروري بر یادگیري حرفة معلمي در بین المللي سازي آموزش هاي فني وحرفه اي

 درك هنرآموزان و مربیان فني وحرفه اي از نقش و مسئولیت هاي حرفه اي شان در آموزش بین المللي
 نیازهاي یادگیري حرفه اي معلمان و هنرآموزان فني وحرفه اي در آموزش بین المللي

 تجارب یادگیري رسمي معلمان آموزش و تربیت فني وحرفه اي
 یادگیري غیررسمي معلمان در بین المللي سازي آموزش فني وحرفه اي

 توصیة معلمان براي یادگیري حرفه اي
 روش هاي پژوهش در آموزش و تربیت فني وحرفه اي

تربیتهنرآموزفنيوحرفهايدرآسیايمركزي

انتشارات: اشپرینگر
سالنشر: 2018

نویسندگان: جنس دارمر و همكاران
تعدادصفحات: 217

این كتاب، بیســت و هشتمین كتاب انتشارات اشپرینگر  با 
همكاري »یونیوك« در حوزة آموزش و تربیت فني وحرفه اي 

اســت و روي توسعة مهارت ها و ارتقاي موفقیت هنرآموزان و مربیان تأكید دارد. از جمله ویراستاران 
این كتاب روبرتمكلین و فلیكسرانر هســتند كه افراد شــناخته شده اي در حوزة آموزش و 
تربیِت فني وحرفه اي در سطح بین الملل محسوب مي شوند. كتاب با مشاركت »جي آي زد« آلمان و 
وزارت همكاري هاي اقتصادي و توسعة این كشور و كارشناساني از كشورهاي قرقیزستان، قزاقستان و 

تاجیكستان منتشر شده است. كتاب داراي شش بخش با این عنوان هاست:
 مقدمه

 یادگیري مبتني بر پروژه
 روش شناسي آموزش از كار آزمایشگاهي

 رسانه ها و فناوري هاي نو در آموزش و تربیت فني وحرفه اي
 ارزشیابي و توسعة شایستگي ها

 روش هاي پژوهش در آموزش و تربیت فني وحرفه اي
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معلمانبهعنوانطراحان
محیطیادگیري

انتشارات: سازمان همكاري و توسعة 
اقتصادي )او اي سي دي(

سالنشر: 2018
و  پانیگوا  آلخاندرو  نویســندگان: 

دیوید ایستانس
تعدادصفحات: 205

این كتاب، بر فنون یاددهي و یادگیري نوآورانه تأكید دارد. در آن شش خوشة رویكرد نوآورانه معرفي 
شده است و با ارائة چارچوبي معین، پیشنهاد كرده است كه معلمان به عنوان طراحان محیط یادگیري 

از آن استفاده كنند. كتاب داراي سه بخش و 13 فصل با این عنوان هاست:
بخشاول.اهمیتپداگوژينوآوران

فصل 1: اهمیت پداگوژي نوآورانه: مرور كلي و پیام كلیدي
فصل 2: تعامل پیچیدة یاددهي و یادگیري: فهم نوآورانه

فصل 3: ساخت چارچوب 5C: بینش ها و تأمالت

بخش2.گردآوريرویكردهايپداگوژينوآورانه
فصل 4: شش خوشة پداگوژي نوآورانه

فصل 5: یادگیري تركیبي
فصل 6: یادگیري از طریق بازي

فصل 7: تفكر محاسباتي
فصل 8: یادگیري تجربي

فصل 9: یادگیري تجسمي
فصل 10: چندسوادي ها و تدریس مبتني بر مباحثه

بخش3.شبكههايمدارسنوآورانه
فصل 11: پداگوژي هاي نوآورانه براي شبكه هاي یادگیري قدرتمند
فصل 12: رویكردهاي یاددهي ـ یادگیري و پداگوژي هاي نوآورانه
فصل 13: تقاضاهاي حرفه اي و یادگیري حرفه اي ـ نقش شبكه ها
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