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سخنی  با  هنرجویان  عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي 
درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهمترین 
تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست 
تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در 

نظر گرفته شده است:
1. شایستگي هاي فني براي کسب دانش تخصصی در رشتۀ تولید برنامه تلویزیونی

2. شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت پذیري، نوآوري و مصرف بهینه انرژي
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه سازها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتابهاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان 
برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را 

تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتابهاي درسي هر رشته است. 
درس دانش فّني تخصصي، از خوشۀ دروس شایستگي هاي فّني مي باشد که ویژه رشته تولید برنامۀ تلویزیونی براي 
پایه 12 تألیف شده است.کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار ضروري است. 
هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات 
رسانید. این کتاب نیز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طي فرایند یاددهي- یادگیري هر پودمان مي 
توانند شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنند. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوشه براي هر پودمان 
یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید. نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن 
شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد. درکارنامه شما این 
درس شامل 5 پودمان درج شده که هر پودمان از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي تشکیل مي شود و چنانچه 
در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، الزم است در همان پودمان مورد ارزشیابي قرارگیرید. همچنین این 
درس داراي ضریب 4 بوده و در معدل کل شما تأثیر مي گذارد. همچنین درکتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد 
تخصصي در رشته تحصیلي- حرفه اي شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام یادگیری، آزمون 
و ارزشیابی حتما همراه داشته باشید. در این درس نیز مانندسایر دروس اجزایي دیگر از بسته آموزشي در نظر گرفته 
شده است و شما مي توانید با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.oerp. ir مي توانید از عناوین آن 
مطلع شوید.فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از 
محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي 
و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار 
شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید. امیدواریم با تالش و 
کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت 

اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی  با  هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و تغییرات 
سریع عصر فناوري و نیازهاي متغیر جامعه بشري و دنیاي کار و مشاغل، برنامۀ درسي رشته تولید برنامۀ تلویزیونی 
بازطراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشۀ دروس شایستگي هاي فني 
مي باشدکه در سبد درسي هنرجویان براي سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. و مانند سایر دروس شایستگي و 
کارگاهي داراي 5 پودمان مي باشد. کتاب دانش فني تخصصي مباحث نظري و تفکیک شده دروس کارگاهي و سایر 
شایستگي هاي رشته را تشکیل نمي دهد؛ بلکه پیش نیازي براي شایستگي هاي الزم در سطوح باالتر صالحیت حرفه 
اي  تحصیلي مي باشد. هدف کلي کتاب دانش فني تخصصي آماده سازي هنرجویان براي ورود به مقاطع تحصیلي 
باالتر و تامین نیازهاي آنان را در راستاي محتواي دانش نظري است. تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملي 

و با محوریت هنرآموز و هنرجوي فعال صورت مي گیرد.
به مانند سایر دروس هنرآموزان گرامي براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره 
قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابي پایاني و مستمر تشکیل مي شود. این 

کتاب مانند سایر کتاب ها جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است.
شما مي توانید براي آشنایي بیشتر با اجزاي بسته، روشهاي تدریس کتاب، شیوه ارزشیابي مبتني بر شایستگي، مشکالت 
رایج در یادگیري محتواي کتاب، بودجه بندي زماني، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، آموزش ایمني و بهداشت و 
دریافت راهنما و پاسخ برخي از فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها به کتاب راهنماي هنرآموز این درس مراجعه کنید. در 

هنگام ارزشیابي استاندارد عملکرد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند.
کتاب دانش فني تخصصي شامل پودمان هایي به شرح زیر است:

پودمان اول: تحلیل رسانه و ساخت برنامه درتلویزیون
پودمان دوم: فرایند طرح و متن
پودمان سوم: فرایند پیش تولید

پودمان چهارم: فرایند مرحلۀ تولید
پودمان پنجم:  فرایند پس از تولید و پخش

هنرآموزان گرامی در هنگام یادگیری و ارزشیابی، هنرجویان بایستی کتاب همراه هنرجو را با خود داشته باشند.
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