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اجتماعی  و  فردی  نیازهای  تحقق  آموزشی جهت  محتوای  وجود  درسی،  برنامه  اجرای  الزامات  از 
سند  محور  حول  که  آموزشی  نظام  تغییرات  به  توجه  با  می باشد.  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهداف  و 
تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت 
پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و 
از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا  نقش دانش آموز 
از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. 
بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ 
هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... 
می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي 
نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي 
و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، 
ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
مدیریت  و  هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  درس،  طرح  نمونه  همچنین  شود. 
کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های 
اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي 

زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

مقدمه



خداوند متعال را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در 
قلمرو آموزش و پرورش و نیز توجه به چهارچوب برنامه درسی ملی توانسته ایم با تکیه بر مبانی 
تعلیم و تربیت اسالمی  به نگارش کتاب تولید و پرورش دام هاي بزرگ بپردازیم. امید است آموزش 
این کتاب سبب شکوفایی استعدادها، رشد و بهبود توانمندي ها در جهت توسعه پایدار همه جانبه از 
جمله دامداران کشور عزیزمان ایران شود. کتاب درسي تولید و پرورش دام هاي بزرگ یکی از دروس 

زیر مجموعه رشته امور دامی می باشد.
بر کسب شایستگی هاي  بتواند عالوه  به گونه ای تدوین شده است که هنرجو  این درس  محتوای 
غیر  فني در زمینه هاي بهداشت فردي، بهداشت محیطي، ایمني، محیط زیست، اخالق حرفه اي و 
موارد مشابه آن، شایستگي هاي فني متعدد و به هم پیوسته اي مانند آماده سازي محل پرورش دام، 
گوساله،  پرورش  آماده سازی خوراک، خوراک دهي،  دام،  رکوردگیری  و  ثبت مشخصات  دام،  تهیه 

پرورش حاشي، شیردوشي و سم چینی به دست آورند. 
برنامۀ منتج به این درس بر اساس روش دیکوم که یکی از قوی ترین مدل های مورد استفاده در 
آموزش مبتنی بر شایستگی به شمار می رود، تدوین شده است. در این روش ابتدا کلیه مشاغل ابر 
حرفۀ کشاورزي موجود در بازار کار کشور شناسایی و طبقه بندی گردید. پس از شناسایی مشاغل، 
و  تولید  در  مشاغل  مهم ترین  عنوان  به  و شیردوش  گاودار، سم چین  شتر،  پرورش دهنده  دامدار، 
پرورش دام هاي بزرگ توسط خبرگان و فعاالن بخش دامپروری، کارشناسان برنامه ریزی، هنرآموزان 
رشته امور دامی و سایر کارشناسان دست اندرکار برنامه ریزی آموزشی و پرورشی و نیز برنامه ریزان 
درسی، تعیین گردید. در ادامه، کارها و وظایف اصلي و فرعی کارها، شایستگی های فنی و غیرفنی 

مورد انتظار این حرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
برای تحقق هرچه بهتر و بیشتر مطالب کتاب تولید و پرورش دام هاي بزرگ، کتاب راهنماي هنرآموز 
رویکردهاي  جمله  از  درسي  کتاب  کلی  چارچوب  با  هنرآموزان  تا  گردید  تدوین  و  تهیه  )معلم( 
برنامه ریزی آموزشی و درسی، مشخصات درس شامل استانداردهای شایستگی و ارزشیابی، محتوای 
کلی کتاب، فضاهای آموزشی، بودجه بندی )طرح درس(، روش های یاددهی ـ یادگیری، روش های 

ارزشیابی و مانند آن آشنا شوند.
به طورکلی می توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در بخش های ذیل دسته بندی نمود:

جدول زمان بندی آموزش )طرح درس کلي پیشنهادي(: این جدول شامل اطالعاتی از قبیل روز 
و زمان ارائۀ جلسه، تعداد جلسات، موضوع و عنوان هاي هر جلسه، اهداف عملکردي مورد انتظار و 

پیشگفتار



فعالیت هاي تکمیلي مرتبط با آنها مي باشد. بدیهي است که هنرآموزان بر حسب شرایط مکاني از 
جمله ویژگي هاي اقلیمي و موقعیت زماني، آن را تعدیل و قابل اجرا خواهند کرد.

دانش افزایی یا مروري بر دانسته ها: این بخش به منظور افزایش و ارتقای سطح علمی هنرآموزان و 
مروري بر پیش آموخته هاي آنها مي باشد. در صورت نیاز و صالحدید هنرآموز در روند آموزش کتاب 

درسی قابل استفاده مي باشد. 
موارد پیشنهادي: بخش عمدۀ کتاب مربوط به این عنوان مي باشد. در این بخش راهکارهاي عملي 
و اجرایي در فرایند یاددهي ـ یادگیري مبتني بر اصول و تجربیات آمده است. کاربست آنها تحقق 

اهداف را آسان تر و قطعي تر خواهد نمود.
فعالیت هاي تکمیلی: این گونه فعالیت ها که در واحدهاي مختلف یادگیري آمده است براي تعمق 
بخشیدن به دانسته ها یا نهادینه کردن مهارت ارائه شده است. هنرآموزان انجام آنها و گزارش هاي 

مربوطه را بررسي خواهند نمود.
ارزشیابی نهایی: برای ارزیابي سطح یادگیری هنرجویان در انتهای هر کار ارائه شده است. 

در پایان نیز افزون بر معرفي منابع و مآخذ از قبیل سایت هاي تخصصي، کتاب های مرجع و غیره و 
پیوست هاي ضروري آمده است.


