
اشاره
é مبنای تغییر كتاب های درسی رشته های 

فنی وحرفه ای و كاردانش چیست؟ 
é چه عاملی باعث شد كتاب های درسی این 

رشته ها تغییر كند؟ 
é اهم تغییرات كتاب های درسی كدام اند؟ 

é كتاب همراه هنرجو چگونه كتابی است و با 

گفت وگو: نصراهلل دادار

وايت تغییر كتب درسی   ر

چه هدفی تألیف شده است؟ 
é كتاب های تألیف شدة جدید چه تعدادی 

است؟ 
é چه تعدادی از مؤلفان در تألیف كتاب های 

درسی جدید نقش داشته اند؟
é هنرآموز- مؤلفان شهرســتانی در تألیف 

كتاب های درسی چه نقشی داشته اند؟

گفت وگو با مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی فنی وحرفه ای و کاردانش

پای صحبت مهندس احمد رضا دوراندیش، 
مدیر كل دفتر تألیف كتاب های درســی فنی 

وحرفه ای و كاردانش
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برای هر كتاب درسی، 
كتاب راهنمای 

هنرآموز و كتاب 
همراه هنرجو در 

هر پايه تأليف شده 
است. در برخی از 
رشته ها كه توليد 

فيلم و نرم افزار 
ورت داشته،  ضر

اين مهم هم صورت 
گرفته است

é و ... 
دور اندیش،  احمد رضا  مهندس  صحبت  پای 
درســی  كتاب  های  تألیف  دفتــر  كل  مدیر 
فنی وحرفه ای و كاردانش نشسته ایم تا پاسخ 

سؤاالت باال را دریافت كنیم. 
به گفتة مهنــدس دوراندیش، تاكنون 425 
عنوان كتاب درســی جدید در رشــته های 
فنی وحرفه ای توسط 650 مؤلف، تألیف   شده اند 
كه 260 نفر از این مؤلفان، هنرآموز- مؤلفان 

شهرستانی هستند.
   

é از مبنای تغییر كتاب های درسی بگویید 
و بفرمایید كه چه عاملی باعث شــد كتاب ها 

تغییر كنند؟ 
è بیــش از دو دهه از تدوین برنامه های درســی 
فنی وحرفه ای می گذشــت و تغییــرات فناوری در 
حرفه ها و شــغل ها باعث شــده بود، شرح وظایف و 
ویژگی های شغل ها و شاغالن تغییرات زیادی داشته 

باشــد. از طرف دیگر، در این مــدت به خصوص در 
سال های اخیر، اسناد باالدستی تدوین و ابالغ شدند 
كه یا به طور مســتقیم با آموزش های فنی وحرفه ای 
مرتبط بودنــد و یا آثار آن ها موجــب تغییراتی در 
كاركرد نظام فنی وحرفه ای می شد. از جملة این اسناد 
می توان به سیاست های كلی اشتغال، سیاست های 
كلی تحول بنیادین در آموزش و پرورش، سیاست های 
كلی حمایت از كار و ســرمایة ایرانی، سیاست های 

كلی اقتصــاد مقاومتی، سیاســت های كلی اصالح  
الگوی مصرف، برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی 

ایران و نقشة جامع علمی كشور اشاره كرد. 
همچنین، تغییرات عمــده ای در نظام طبقه بندی 
بین المللی مشــاغل با رویكــرد تغییر طبقه بندی از 
شغل به حرفه صورت گرفته است. بنابراین ضرورت 
تغییر و بازنگری رشته های فنی و مهارتی در دستور 
كار »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« قرار 
گرفت. »دفتر برنامه ریزی و تألیف كتاب های درسی 
فنی وحرفــه ای و كاردانش«، برای آنكه در طراحی و 
بازنگری رشــته ها بتواند منویات اسناد باالدستی را 
رعایت كند، به استفاده از الگوی خاص این آموزش 
نیاز داشت. دفتر براساس سفارش یك طرح پژوهشی 
با عنوان »فرایند برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای« 
به این الگو دست یافت. در مرحلة بعد طی فرایندی 
پیچیده و با كوشش كارشناسان، خبرگان دنیای كار 
و اعضای محترم شــوراهای برنامه ریزی هر رشــته، 
اســناد تحولی هر رشــته از جمله برنامة درسی هر 

رشــته طراحی و تدوین شــد كه این برنامة درسی 
در هر رشــته مبنای تألیف اجزای بستة آموزشی، از 

جمله كتاب درسی است. 
é اجزای بستة  آموزشی شامل چه مواردی 

است و چگونه تألیف می شوند؟ 
è بــا توجه به مادة هشــت برنامة درســی كه به 
سیاســت  های تولید مــواد و رســانه های یادگیری 
می پردازد، به جای »كتاب محوری« می باید »برنامه 

با توجه به اينكه هر 
كتاب فنی وحرفه ای 

پنج پودمان دارد، در 
هر كتاب حداقل پنج 

شغل از يك حرفه 
آموزش داده می شود

در كتاب همراه 
هنرجو رابطه ها، 

يف ها  فرمول ها، تعر
و نمودارهايی كه قباًل 

هنرجو می بايد آن ها 
را از بر می كرد، آمده 

است. به طوری كه 
هنرجويان می توانند 

در ارزشيابی و در 
كارگاه از آن بهره مند 

شوند و به اين ترتيب، 
هنرجويان ديگر 

نگران فراموش كردن 
حفظيات نيستند
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در حال حاضر، 
425 عنوان كتاب 
در پايه های دهم و 
يازدهم در رشته های 
فنی وحرفه ای شامل 
كتاب درسی، كتاب 
راهنمای هنرآموز و 
كتاب همراه هنرجو 
تأليف شده است

تعداد مؤلفان ما 
نزديك به 650 مؤلف 
است و اگر تكرار 
مؤلفان در اجزای 
بستة آموزشی 
شمرده شود، بيش از 
1400 مؤلف با اين دفتر 
همكاری داشته اند

تعداد 260 مؤلف از 
مؤلفان كتاب های 
درسی فنی وحرفه ای، 
از هنرآموزان 
استان های كشور 
هستند و در 
كتاب های پايه های 
دهم و يازدهم از 
همة استان های 
يم كشور مؤلف دار

محوری« حاكم باشد و اجزای بستة آموزشی در كنار 
كتاب درســی تهیه و تولید شوند. بنابراین برای هر 
كتاب درســی، كتاب راهنمای هنرآموز و همچنین 
كتاب همراه هنرجو در هر پایه تألیف شد. در برخی 
از رشــته ها كه نیاز به تولید فیلم و نرم افزار ضرورت 

داشت، این مهم نیز صورت گرفته است. 
روش تولید اجزای بســتة آموزشی به این صورت 
اســت كه پس از شناســایی مؤلفان، با تهیة ماكت 
بستة آموزشی، اجزای بستة آموزشی به طور هم زمان 
تألیف می شوند و شــوراهای برنامه ریزی درسی هم 
می كوشــند كه به  صورت هم زمان، اجزا را بررســی 
و برای امور آماده ســازی و چــاپ تأیید كنند. البته 
باید به این موضوع هم اشــاره كــرد كه با توجه به 
ظرفیت موجود، اجزای بستة آموزشی تهیه  شده اند 
و ان شاء اهلل در سال های پیش رو نسبت به تهیة سایر 
اجزای پشتیبان  برنامه های درسی اقدام خواهد شد. 

چیست؟  درسی  كتاب های  تغییرات  اهم   é

در مورد كتاب  همراه هنرجو هم مواردی را كه 
الزم می دانید، توضیح دهید. 

è با توجه به تغییر رویكرد آموزش فنی وحرفه ای 
به سمت آموزش مبتنی بر شایستگی، كوشش شده 
اســت محتواهای تولید  شده براســاس برنامه های 

درسی با ویژگی های جدید تألیف شوند:

ویژگی  اول مربوط به تألیف پودمانی است كه هر 

پودمان نمایانگر یك شغل و یا بیش از یك شغل است. 
به این ترتیب، با توجه به اینكه هر عنوان كتاب های 
فنی وحرفه  ای دارای پنج پودمان است، حداقل در هر 
كتاب پنج شغل از یك حرفه آموزش داده می شود. 
برای دســتیابی به این مهم می باید دانش، مهارت و 
نگرش به صورت یكپارچه در هر پودمان مورد توجه 
قرار گیرد، به گونه ای كه در پایان هر پودمان، هنرجو 
بتواند به استاندارد عملكرد براساس شایستگی دست 

یابد و در آن پودمان شایستگی  را كسب كند. 
ویژگی دوم مربوط به شــرط فعال بودن هنرجو 
در شــیوة نگارش است. در تألیفات جدید با طراحی 
فعالیت های یادگیری كوشش شده است، هنرجو یك 
موقعیت یادگیری فعال را تجربه كند. این موقعیت 
از طریق تعامل با ســایر هنرجویان یا با هنرآموز و یا 

به صورت تعامل با محتوای كتاب تجربه می شود. 
ویژگی  ســوم مربوط به تألیف محتوا به شــیوة 
كل نگر است. كل نگری در آموزش فنی وحرفه ای به 
این معناست كه در كنار پرداختن به شایستگی های 

فنی به شایستگی های غیرفنی توجه شود. مدیریت 
منابــع، اخالق حرفــه ای، یادگیــری مادام العمر و 
به خصوص رعایت موارد ایمنی، بهداشتی و حفاظتی، 
از جمله شایســتگی های غیرفنی است كه كوشش 
شده در كتاب های درسی به  صورت تلفیقی طراحی 

شود. 
ویژگی  چهــارم تألیف كتاب براســاس عبور از 
»حافظه محوری« به ســمت یادگیری در ســطوح 
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باالی عملكردی است. یكی از هدف های تألیف كتاب 
همراه هنرجو تحقق این هدف است. در كتاب همراه 
هنرجو كه برای هر رشــته جداگانه تألیف می شود، 
رابطه ها، فرمول ها، تعریف هــا و نمودارهایی كه قباًل 
هنرجو می باید آن  ها را از بر می كرد، تدوین شده است؛ 
به طوری كه هنرجویان می توانند در ارزشــیابی و در 
كارگاه از آن بهره مند شوند. به این ترتیب هنرجویان 
دیگر نگرانی فرامــوش كردن حفظیات را ندارند. این 
كتاب برای اولین بار در نظام آموزشی كشور ارائه شده 
و شــامل نكات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی همراه با 
عالئم، شایســتگی های غیرفنی و بسیاری از مواردی 
است كه هنرجویان در حین تحصیل و در دنیای كار 

می توانند از آن استفاده كنند. 

é مؤلفان كتاب های درسی فنی وحرفه ای چه 
كسانی هستند؟ لطفًا در مورد تعداد كتاب ها 

هم توضیح دهید. 
è همان طور كه اشــاره شد، هر كتاب فنی وحرفه ای 
پنج پودمان دارد و هر پودمان نمایندة یك شغل است. 
از آنجا كه محتوای كتاب براســاس شایستگی تدوین 

و تألیف می شود، ضروری اســت مؤلفان كتاب عالوه 
بر صالحیت های عمومــی، از صالحیت های فنی آن 
پودمان و شــغل هم برخوردار باشند. به عبارت دیگر، 
مؤلف پودمان كسی است كه در آن شغل در حال حاضر 
مشــغول به فعالیت است. اگر این خصوصیت در كنار 
سایر ویژگی ها، از جمله اینكه مؤلف هنرآموز و به  اصول 
پداگوژی هم مسلط باشد، قرار گیرد، شرایط مطلوب 
حاصل می شود. به همین دلیل كتاب های فنی وحرفه ای 

در پاية  دوازدهم 
درسی با عنوان اخالق 

حرفه ای در جدول 
درس های رشته  ها 

پيش بينی شده است

260 مؤلف كتاب  های 
درسی جديد 

فنی وحرفه ای، 
هنرآموز- مؤلفان 

شهرستانی هستند

به صورت گروهی تألیف می شود. 
در حال حاضــر 425 عنوان كتــاب در پایه های 
دهم و یازدهم در رشــته های فنی وحرفه ای شــامل 
كتاب درسی، كتاب همراه هنرجو و كتاب راهنمای 
هنرآموز تألیف شــده است. تعداد مؤلفان نزدیك به 
650 مؤلف است و اگر تكرار مؤلفان در اجزای بستة 
آموزشی شمرده شــود، بیش از 1400 مؤلف با این 
دفتر همكاری داشته اند. تعداد 260 مؤلف از مؤلفان 
هنرآموزان محترم از اســتان های كشــور هســتند 
و در كتاب هــای پایه های دهــم و یازدهم از تمامی 

استان های كشور مؤلف داریم. 

غیرفنی   كتاب های شایســتگی   دربارة   é
رشته های فنی وحرفه ای هم توضیح دهید. 

è در برنامه ریزی رشته های فنی وحرفه ای، پنج عنوان 
درس با عنوان شایستگی های غیرفنی برای هنرجویان 
شاخة فنی وحرفه ای و شاخة كاردانش طراحی شده اند. 
در پایــة دهم، »درس الزامات محیــط كار« و در پایة 
یازدهم، ســه درس »نوآوری و كارآفرینی«، »مدیریت 
تولید« و »فناوری های نوین« در نظر گرفته شده اند كه 

البته تنها یكی از دو درس اخیر به صورت انتخابی و با 
توجه به اقتضائات و شرایط ویژگی های رشته، به  رشته ها 
اختصاص می یابد. برای تمامی این درس ها هم تألیفات 
اجزای بستة آموزشی انجام شده است. در پایة دوازدهم 
درسی با عنوان»اخالق حرفه ای« در جدول درس های 

رشته ها پیش بینی شده است. 
é جناب آقاي مهندس، از اینكه وقت خود 
را در اختیار گذاشتید سپاسگزاري مي نمائیم.


