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کتاب دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر 
شایستگی های رشته را تشکیل نمی دهد بلکه پیش نیازی برای شایستگی های الزم 

در سطوح باالتر صالحیت حرفه ای تحصیلی است.

تعریف دانش فنی
یادگیری براساس انجام دادن است به عبارت دیگر عملی برای اجرای یک فرایند 
که تجارب قبلی و مسیر تجربه در موفقیت آن نقش مهمی دارد، به هر حال 
مسیر تجربه فرایندی تجمعی و انباشته است که در موقعیت های جدید دنیای 

کار، انتقال و تعمیم یادگیری براساس آن انجام می شود.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دورۀ دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای

زمینه: خدماتکد گروه 8گروه تحصیلی: بهداشت و سالمتکد رشته تحصیلی: 101410رشته تحصیلی: تربیت بدنی

دامنه محتواییردیف
پایه 12پایه 11پایه 10

واحد/ساعتنام درسواحد/ساعتنام درسواحد/ساعتنام درس

تربیت دینی و اخالقی1

)دینی،  دینی  تعلیمات 
قرآن و اخالق(1

2
)دینی،  دینی  تعلیمات 

قرآن و اخالق(2
2

)دینی،  دینی  تعلیمات 
قرآن و اخالق(3

2

1عربی، زبان قرآن 13عربی، زبان قرآن 12عربی، زبان قرآن 1

2فارسی23فارسی 22فارسی1زبان و ادبیات فارسی2

ـــــ2زبان خارجی 22زبان خارجی 1زبان های خارجه3

4
انسان  درس:  خوشه 
و مهارت های زندگی

و  عمومی  جغرافیای 
استان شناسی

2تاریخ معاصر2علوم اجتماعی2

5
خوشه دروس: انسان 

و سالمت

ــتربیت بدنی 3ــتربیت بدنی 2ــتربیت بدنی 1

ــــ
2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیست

3آمادگی دفاعیــــ

6
خوشه دروس: انسان 
و مهارت های زندگی

ــــ
هنر  )1ـ  انتخابی  درس 

2ـ تفکر و سوادآموزی(
ــ

مدیریت خانواده و سبک 
زندگی

2

7
خوشه دروس: 
شایستگی های 

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی )1ـ  کاربرد 

فناوری های نوین 
ـ     مدیریت تولید( 2

ــــــ

8

خوشه دروس: 
شایستگی های 

پایه فنی )ریاضی، 
فیزیک، شیمی، 
زیست شناسی(

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

2شیمی2فیزیک2زیست شناسی

9
خوشه دروس: 

شایستگی های فنی

پرورش مهارت های 
جسمانی ـ حرکتی

8
توسعه مهارت های 

حرکتی با توپ
8

توسعه سالمت و سبک 
زندگی با ورزش

8

توسعه مهارت های 
چابکی ـ ذهنی

8
توسعه مهارت های رزمی 

ـ هدفی
8

عملیات تکمیلی ـ 
اصالحی ورزش

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعی*کارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

38جمع38جمع38جمع

برنامه ویژه مدارس10
ـ  5 سند تحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه  زمینه سازی برای اجرای بند 5  

)سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل )ساالنه 50 تا 100(

1ـ دروس 8 ساعته خوشه شایستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی 97ـ96 با رعایت ترتیب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود.
2ـ مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد.

* کارآموزی متناسب با رشته 240ـ120 ساعت اجرا می شود.
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 روش شناسی تعیین شایستگی ها در دانش فنی تخصصی

جدول انتخاب روش ها در گروه های تحصیلی ـ حرفه ای

تکالیف تحلیل ـ شغلیگروه های تحصیلی ـ حرفه ای ـ  توسعه ای 
عملکردی

توسعه  ـ  آینده نگاری 
حرفه ای

کشاورزی

خدمات

هنر

صنعت

*با توجه به جدول فوق برای رشته تربیت بدنی، که در گروه خدمات قرار گرفته 
است، روش دوم اجرا خواهد شد. 

روش اول
 تحلیلی شغلی

 تحلیل سه وجهی شایستگی های سطح
صالحیت حرفه ای L2 و نوبت اول سطح صالحیت حرفه ای L3 چارت داکوم

روش دوم
 توسعه ای ـ تکالیف عملکردی

تحلیل  فرم  از   L2 حرفه ای  صالحیت  سطح  شایستگی های  دانش  توسعۀ   
L3 حرفه ای اول سطح صالحیت  نوبت  و  کار  دنیای  4ـ1  عملکردی  تکالیف 

روش سوم
 آینده نگاری ـ توسعه حرفه ای

 تحلیل دنیای کار از منظر مشاغل آینده در سطح L2 فرم 7ـ1 و نوبت اول 
سطح L3 در کار گروه تخصصی
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اهداف و ساختار كتاب

اهداف کلی کتاب: آماده سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر و 
تأمین نیازهای آنان در راستای تحقق محتوای علمی و شایسته سازی آنان است.

پنج پودمان این کتاب با هدف استفاده از مفاهیم رشد تکاملی در تبدیل حرکات 
تربیتی  ورزش  چهارگانه  حیطه های  به کارگیری  و  بنیادی  حرکات  به  بازتابی 
شایستگی های  توسعه  و  مادام العمر  یادگیری  و  حرفه ای  قهرمانی،  همگانی،  و 
محتوایی شده  سازماندهی  کار،  بازار  به  ورود  و  آموزش  دنیای  از  بعد  هنرجویان 
است. همچنین آموزش و پرورش از طریق ورزش و واژه شناسی تخصصی در ورزش 

و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای محقق خواهد شد.
شامل پودمان های این کتاب به شرح زیر است:

پودمان اول: کاربرد رشد و تکامل حرکتی
پودمان دوم: کاربرد ورزش درتوسعه مفاهیم ورزش تربیتی

پودمان سوم: توسعه ارتباطات کالمی در محیط های ورزشی بین المللی
پودمان چهارم: کاربرد آزمون های ورزشی

پودمان پنجم: تجزیه و تحلیل تکنیک های ورزشی

 فرایند تعیین شایستگی

روش دوم، توسعه ای ـ تکالیف عملکردی

انتخاب شایستگی های 
سطح L2 و نوبت اول 
L3 از چارت داکوم و 

فرم 7ـ1

تهیه راهنمای برنامه 
درسی

انتخاب 10 شایستگی از 45 
شایستگی   با  شاخص های 
ـ پیچیدگی مفهومی و شغلی 

ساختار در فرم 7ـ1
ـ درجه اهمیت باالتر از 4 در 

چارت داکوم

تهیه استاندارد تربیت و 
یادگیری

تشکیل خزانه دانش 
برای شایستگی های 

انتخاب شده با استفاده 
از فرم 4ـ1

دسته بندی 
شایستگی های جدید 

در پنج پودمان با توالی 
یادگیری و مفهومی

دسته بندی دانش ها در 
10 گروه همگن به لحاظ 

محتوا

ساخت شایستگی از 
طریق توسعه سطح 
دانش در هر گروه به 

کاربرد و تحلیل
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استاندارد تربیت و یادگیری

در  شایستگی ها  تعیین  روش های 
دانش فنی تخصصی

مشاغل کنونی

مشاغل آیندهمشاغل آینده

مشاغل آینده مشاغل آینده مشاغل آینده

L2

L2 ده سال بعد 

L3،L2 دو دهه 
بعد

 هر پودمان دو شایستگی دارد.
 هر پودمان یک استاندارد عملکرد دارد.

 هر پودمان هفت جلسه است.
 هر شایستگی در هر پودمان سه جلسه است.

 جلسه هفتم سنجش شایستگی براساس استاندارد عملکرد است.
 هر جلسه چهار ساعت است.

 کل زمان در طول سال 150 ساعت است.
 بعد از تعیین پودمان ها و شایستگی ها ابتدا فرم 1ـ6 تکمیل شود.

 راهنمای برنامه درسی دانش فنی تخصصی براساس فرمت مصوب دفتر تهیه گردد.

ت
الم

 س
ت و

اش
هد

ب

تربیت 
بدنی

تربیت 
کودک

آموزش عمومی

پایۀ دوازدهم

پایۀ یازدهم

پایۀ دهم

پایۀ نهم

 پایۀ هشتم

پایۀ هفتم

دورۀ دوم 
متوسطه 
شاخۀ 
فنی و 
حرفه ای

دورۀ اول 
متوسطه 
شاخۀ 
فنی و 
حرفه ای

مسیرهای هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در گروه بهداشت و سالمت
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مسیر یادگیری حرفه ای بین دروس در رشته تربیت بدنی

در  که  حرفه ای  و  شغلی  اطالعات  دادن  قرار  اختیار  در  طریق  از  هدایت  شامل 
برنامه درسی رشته بخشی از آن وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعه 
حرفه ای از طریق بازدید و کارآموزی محقق می شود. مسیر هدایت تحصیلی دروس 

تخصصی رشته از پایۀ دهم تا دوازدهم در نمودار زیر نمایش داده شده است:

 چهارچوب مفهومی درس دانش فنی و تخصصی
تدوین درس دانش فنی تخصصی بر اساس دانش عملی برای اجرای یک فرایند انجام 
گرفته است که تجارب قبلی و مسیر تجربه در موفقیت آن نقش مهمی دارد. در این 

درس تعمیم شایستگی و در هم تنیدگی دانش، مهارت و تجربه مورد نظر است. 
همچنین در دسترس قرار دادن نظام مند اطالعات و اندوخته های علمی به گونه ای 
که به هنگام نیاز در اختیار افرادی قرار گیرد تا بتوانند کارهای خود را با بازدهی 

بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. 

رشته تربیت 
بدنی

سال دوازدهم

سال یازدهم

سال دهم

توسعه سالمت و سبک 
زندگی با ورزش

توسعه مهارت های حرکتی 
با توپ

پرورش مهارت های جسمانی  ـ 
حرکتی )دختران و پسران(

عملیات تکمیلیـ  اصالحی ورزش ها

  توسعه مهارت های رزمی ـ هدفی

 توسعه مهارت های چابکی ـ ذهنی
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شایستگی های پایه فنی شایستگی های غیرفنی دنیای کارشایستگی های فنی دنیای کار

ساختار منظومه ای نظام درس گذاری رشته های تحصیلی ـ حرفه ای

نوآوری و کارآفرینی

کاربرد فناوری های نوین

مدیریت تولید

 درس ـ پودمان های 
پیش نیاز کاردانی

دانش فنی پایه

 درس ـ پودمان اول

درس ـ پودمان دوم

درس ـ پودمان ـ 
شایستگی پایه فنی

 الزامات محیط کار

درس ـ پودمان 
شایستگی های فنی مشترک 

گروه تحصیلیـ  حرفه ای

درس ـ پودمان سوم

 در س ـ پومان چهارم

درسـ  پودمان 
شایستگی پایه فنی

دانش فنی تخصصی

درس ـ پودمان پنجم

 درس ـ پودمان ششم

درس ـ پودمان 
شایستگی پایه فنی

اخالق حرفه ای


