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مقدمه

فردی  نیازهای  تحقق  جهت  آموزشی  محتوای  وجود  درسی،  برنامه  اجرای  الزامات  از 
با توجه به تغییرات نظام آموزشی  و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. 
که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی 
آموزش دهنده  از  معلم  نقش  به  جمله  از  پذیرفت.  صورت  مطلوب  به  موجود  وضع  از 
صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل 
به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها 
یادگیری  بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  برنامه محوری  به  آموزشی  رسانه 
دانش آموز/  همراه  کتاب  دانش آموز،  درسی  کتاب  جمله  از  متنوعی  رسانه های  شامل 
آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس  راهنمای  کتاب  هنرجو، 
ایفا می کنند. کتاب  با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش  .... می باشد که  و پوستر و 
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 شود. همچنین نمونه 
طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس 
شاخص های  بیان  تمرین ها،  و  یادگیري  فعالیت هاي  پاسخ  و  راهنمایی  هنرستان،  در 
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.
با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته  امید است شما هنرآموزان گرامی 

باشید. تألیف شده موفق  با کوشش و تالش مؤلفین گران قدر تدوین و  آموزشی که 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



کتاب درسی دانش فني تخصصي در یک نگاه
در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری 
اسالمی  ایران و تغییرات سریع عصر فناوری و نیازهای متغیر جامعه بشری و دنیای کار و 
مشاغل، برنامه درسی رشته امور زراعی باز طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف 
گردید. این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که در سبد درسی 
هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است و مانند سایر دروس شایستگی و 

کارگاهی دارای 5 پودمان می باشد.
کتاب دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی های 
رشته را تشکیل نمی دهد، بلکه پیش نیازی تحلیلی برای شایستگی های الزم در سطوح باالتر 

صالحیت حرفه ای تحصیلی می باشد.
هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی آماده سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی 
باالتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از پودمان های این 
کتاب با عنوان »کسب اطالعات فنی« با هدف یادگیری مادام العمر و توسعه شایستگی های 
هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازارکار، سازمان دهی محتوایی شده است. این 
امر با آموزش چگونگی استخراج اطالعات فنی موردنیاز از متون فنی غیرفارسی و جداول، 
راهنمای ماشین های زراعی، راهنمای استفاده از مواد )کود و سم( از تفسیر برچسب پاکت ها، 
تفسیر ویژگی های بذر از روی برچسب کیسه بذر در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای 

محقق خواهد شد.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت 

می گیرد.
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