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تعاریف  و اصطالحات   

     رویكرد برنامه درسی مّلی

منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای براساس فلسفه  تربیتی 
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسی ملّی است. 
این رویكرد، رویكرد فطرت گرای توحیدی نام دارد كه مقصد عالی آن، شكوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه� اهلل است.
     دنیای کار 

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  كارمزدی،  شامل 
اجتماعی است. دنیای كار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محیط واقعی كار و بنگاه های اقتصادی است.
     محیط کار

موقعیتی است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
كارخانه بزرگ را شامل می شود.

     بنگاه اقتصادی

طبقه بندی  ملی  استاندارد  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  كه  محلی 
فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.

     صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فنی و حرفه ای    

آموزش و تربیت در قلمرو دنیای كار جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای 
شغلی و حرفه ای را گویند. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای واژه ای جامع است كه به 
جنبه های از فرایند آموزشی و تربیتی، دربرگیرنده مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، 
كسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها در بخش های 
اطالق  و  ارجاع  آموزش عمومی،  بر  اجتماعی، عالوه  زندگی  و  اقتصادی  گوناگون 
می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان نیافته 
است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها 
است كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن 
مهارت های  و  )غیرفنی(  عرضی  مهارت های  محاسبه،  مهارت های  و  سواد  رشد  و 

شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی    و  حرفه ای است.
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)Job( شغل    

واژه شغل »  استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« است. شغل 
محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها و وظایف مشخص 
است كه در یك جایگاه خاص تعریف می شود. یك شخص ممكن است در یك 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
)Occupation( حرفه    

مجموعه ای از مشاغل دنیای كار است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، دانش 
است.  زندگی  فرد در طول  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یك  در  كار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای كار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد، در حالی كه برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 
است. یك حرفه مجموعه ای از مشاغل است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، 

دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.
)Duty( وظیفه    

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی كه در یك جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند. برای مثال از وظایف اصلی یك تعمیركار 
خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و... اشاره 
كرد. از تكنسین مكاترونیك انتظار می رود نگهداری و تعمیرات سیستم های كنترل 

عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تكلیف کاری    

شامل  و  است  انتها  و  ابتدا  دارای  كه  است  مشخصی  فعالیت  تكلیف كاری  یك   
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تكلیف كاری تقسیم می شود. 
تنظیم  قدرت«،  مولد  »تعمیر سیستم  تكالیف كاری وظیفه  از  یكی  مثال  به طور 

سیستم جرقه است.
     شایستگی١

یك  انجام  جهت  نیاز  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعة 
حوزه  در  شایستگی ها  گویند.  شایستگی  را،  استاندارد  براساس  تكلیف كاری، 
آموزش های فنی و  حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیرفنی و عمومی 

تقسیم بندی می شوند.

Competency ـ1
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    سطح شایستگی انجام کار

انجام  از صالحیت حرفه ای  تكلیف كاری در چه سطحی  اینكه یك  از  نظر  صرف 
می شود، انجام هر كار ممكن است با كیفیت مشخصی در محیط كار مورد انتظار 
باشد. سطح كیفی شناخته شده از یك شخص در محیط كار را سطح شایستگی 
مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام كار معیار اساسی ارزشیابی است. 
اما  دارد،  وجود  گوناگونی  نظام سطح بندی شایستگی  مختلف  بین كشورهای  در 

نظام چهار سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی    

چارچوبی است كه صالحیت ها، مدارک و گواهینامه ها در سطوح و انواع مختلف را 
به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای توافق شده به هم ارتباط می دهد. 
در این چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ویژه ای داده می شود. زمان 

و مكان یادگیری ارزش كمتری دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحیت     

سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های 
حرفه ای ملی كه تكالیف كاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین كشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است كه به طبع آن تكنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 

می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
     برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای از استانداردهای دنیای 
كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، 
دانش آموز  كه  است  ارزشیابی  استاندارد  و  آموزشی  مواد  شایستگی ها،  استاندارد 
)هنرجو(، كار آموز یا مربی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی  و 
حرفه ای هدایت می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و 

حرفه ای، دنیای كار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
متولیان  توسط  كه  مهارت،  یا  شایستگی  استاندارد شایستگی حرفه ای؛     ١
صنعت، بازار كار و اتحادیه ها، صنوف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، 

كارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2   استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل 
به  منجر  و  می شود  تهیه  گوناگون  حوزه های  از  مشتركی  گروه های  توسط  مؤثر 

اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.



5

بخش اول: کلیات

شایستگی  استانداردهای  براساس  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  استاندارد     3
حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. 
در این استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات 

آموزشی و... در اولویت قرار دارد.

    آموزش مبتنی بر شایستگی

رویكردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه تمركز بر شایستگی های حرفه ای 
فرایند  و  می گیرد  نظر  در  آموزشی  پیامدهای  به عنوان  را  شایستگی ها  دارد. 
نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. 
از  مجموعه ای  یا  حرفه  یك  )در  فنی  شایستگی های  به  می توانند  شایستگی ها 
حرفه ها(، غیرفنی    و  عمومی دسته بندی شوند. رسیدن فراگیران به حداقلی از همة 
شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویكرد مورد توجه 

قرار می گیرد.

     استاندارد شایستگی حرفه

 استاندارد شایستگی حرفه تعیین كننده فعالیت ها، كارها، ابزارها و شاخص هایی 
برای عملكرد در یك حرفه است.

    هویت حرفه ای

برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. 
بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای 

قابلیت تكوین در مسیر تعالی را دارد.

     گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(

برای  تا فراگیر را  چند رشته تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار می گیرند 
انتخاب مبتنی بر عالیق، تصحیح در موقعیت براساس استعداد و حركت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
امكانات  و  به شرایط  توجه  با  است  ممكن  رشته ای ها  رساند. چند  یاری  منطقی 
گروه های  بر  مبتنی  بزرگ  شایستگی های  غیرهم خانواده،  خانواده،  هم  منطقه ای 
فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای كسب وكار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ 
حرفه ای باعث شكل دهی هویت حرفه ای و تكوین آن در طول زندگی خواهد شد.

     رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است كه آموزش و تربیت براساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
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    اهداف توانمندسازی

و  استاندارد عملكرد  براساس شایستگی ها،  اهدافی است كه  توانمندسازی  اهداف 
یادگیری جهت كسب شایستگی ها توسط هنرجویان تدوین  ـ  یاددهی  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویكرد شكوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط مربی با خود، خدا، خلق و 

خلقت است كه با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند.
باتوجه به اینكه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تكوین و تعالی 
هویت حرفه ای مربیان است و هویت مربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، 
خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها  قابل تبیین 
كلیه  ساحت های  و منطقی  یكپارچه  به گونه ای جامع،  این عرصه ها  بود،  خواهد 

تربیتی1 را دربرمی گیرد.

    یادگیری یك پارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

    یادگیری

از  است  ممكن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه  عینی )از طریق كار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق اشكال، 
اعداد و نمادها(، به شیوه  نظری )توضیحات كلی( یا به شیوه  شهودی )ذهنی یا 

روحانی( صورت گیرد.

    فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  براساس  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 
ـ   یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های  یاددهی 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای براساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری كار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در فرایند آموزش به كمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها براساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنرجویان، درک و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای كار و فعال نمودن هنرجویان استوار است.

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی   و 
اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
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     محتوا

محتوا آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی 
و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است 
كه زمینه شكوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های كلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنرجویان است 
و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیازهای حال 
انتظارات جامعه اسالمی و  و آینده، عالیق، ویژگی های روان شناختی هنرجویان، 

زمان آموزش از الزامات محتوا است.
    بسته تربیت و یادگیری

رسانه های  و  مواد  منابع،  از  هماهنگ  مجموعه ای  به  یادگیری،  و  تربیت  بسته   
آموزشی اطالق می شود كه در یك بستة واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با 
نشان و برند مؤسسه تولیدكننده تهیه و برای یك یا چند پایه تحصیلی مورد استفاده 
قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و ICT، بسته آموزشی با 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تكمیل می شود. طراحی و 

تهیه بسته یادگیری براساس ماكت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمك آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل یك بستة آموزشی كمك كند.

منابع  و  اصلی  منابع  به دو گروه كلی شامل  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
نمود. منابع اصلی شامل كتاب راهنمای هنرآموز، كتاب درسی،  تكمیلی تقسیم 

كتاب كار هنرجو و كتاب ارزشیابی می شوند.
    لذا بسته تربیت و یادگیری شامل:

4   كتاب كار؛  3   كتاب همراه هنرجو؛  2   راهنمای هنرآموز؛  ١   كتاب درسی؛    
9  پوستر  8  فیلم هنرآموز؛  7  شبیه سازها؛  6   فیلم هنرجو؛  5   نرم افزار هنرجو؛ 

و... است.
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مسیرهای هدایت تحصیلی  در گروه فرهنگ و هنر   

صنایع دستی ـ فرش

تولید برنامه تلویزیونی

پویانمایی )انیمیشن(

نمایش

سینما

موسیقی نوازندگی ساز جهانی

موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

گرافیك

نقاشی

طراحی و دوخت

 فتو ـ گرافیك

پایه دهم پایه
یازدهم

پایه
دوازدهم

تولید برنامه تلویزیونی

دوره اول
متوسطه

پایهپایه   نهم
 هشتم

پایه
 هفتم

گروه هنر

ش عمومی
آموز
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بخش اول: کلیات

مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته تولید برنامه تلویزیونی   

 

 

  

دوره دوم متوسطه
 شاخه فنی و حرفه ای

پایه دوازدهم

پایه یازدهم

پایه دهم

نگارش متن 
برنامه های 
تلویزیونی

تدوین و صداگذاری 
برنامه های
تلویزیونی

دانش فنی تخصصی

ساخت و اجرای 
دکور، لباس، 
ماسك و گریم

گویندگی،
اجرا و بازیگری

تصویربرداری
 و 

صدابرداری

ساخت و 
بازی دهندگی 
عروسك های 

نمایشی

دانش فنی پایه 
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اهداف درس

درس تصویربرداری و صدابرداری

عرصه 
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق خدا )سایر رابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقتانسان ها(

زی
ه ور

یش
اند

 و 
كر

 تف
ل،

تعق

3 درک توانایی های جسمی خود پیرامون استفاده از 
پرتابل،  مانیتورهای  فیلترها،  لنزها،  باتری ها،  دوربین، 
كابل های تصویر و صدا، انواع میكروفن و دستگاه های 
ضبط صدا، انواع بوم های صدابرداری، انواع چراغ های 
نورپردازی، المپ ها، فیلترها و بازتابنده ها و تجهیزات 

تأمین برق.
تصویربرداری،  وظایف  به  خویش  توجه  افزایش   4

نورپردازی و  صدابرداری 
 افزایش توجه خویش به نگهداری و تعمیرات به موقع 

وسایل و ابزار تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
تغییرات  با  درتطابق  خویشتن  توانایی  تفكردر   5
نورپردازی و  صدابرداری  تصویربرداری،  در  فناوری 

انـواع  از  استفاده  در  خویش  توانایی  در  تدبر  ـ 
نورپردازی. و  صدابرداری  تصویربرداری،  فناوری های 

ـ خلق طرح ها و ایده های خود در زمینه تصویربرداری، 
صدابرداری و نورپردازی.

صفت  در  پـــژوهش   3
ارتباط  حكمت  خـداوند  در 
در  شده  نـهـاد  خـواص  بــا 
تصویربــرداری،  ابــزارهــای 
نـورپردازی. و  صدابـرداری 

در  خوش رویی  بـه  تـوجه   3
كلیة  در  همكـاران  بـا  برخورد 
ری،  لیت هــای  تصویربـردا فـعـا

صدابرداری  و   نـورپردازی.

كـــارهای  در  تیمی  پژوهش   4
و  صدابــرداری  تصویربــرداری، 

نورپردازی.

كاركنان  بین  حرفه ای  اخالق   5
در انجام كارهای صدا، تصویر و نور.

به  طبیعت  از  گرفتن  الهام   3
در  خالقانه  كارهای  ارائه  منظور 
و  صدابرداری  تصویر برداری،  زمینه 

نورپردازی.
4 توجه به ایمنی محیط كارهای 
و  صدابـــرداری  تصویربــرداری، 

نورپردازی.
محیط  بهداشت  به  توجه   5
كارهای تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی.
روش های  انتخاب  در  خالقیت  ـ 
تصویربــرداری،  در  خود  كـاری 

صدابرداری   و    نــورپردازی.

اور
و ب

ن 
یما

ا

3   باور مسئوالنه به توانایی خویشتن در تصویربرداری، 
صدابرداری و نورپردازی و ارائه بدون نقص آنها.

اخالق  كارگیری  به  برای  خویش  توانایی  به  باور   4
صدابرداری  تصویربرداری،  كارهای  انجام  در  حرفه ای 

خویشتن. نورپردازی  و 
5 ایمان به تأثیر عالقـه و انگیزه خویشتن در بهبود 
و  صدابرداری  تصویربـرداری،  فـعـالیت هـای  اجرای 

نورپردازی.

بـه  بـاور  و  ایمان   3
در  مطلوب  نتیجة  كسب 
صدابرداری  تصویربرداری، 
و نورپردازی در سایة توكل 

خدا. به 
عقیدة  قلبـی  بـه   4
در  حالل  افزایش      روزی 
مـواد  از  بـهینه  استفـادة 
تصویربـرداری،  ابــزار  و 
نورپردازی و  صدابرداری  

3 التزام قلبی به رضایت جامعه با 
به كارگیری فناوری جدید در كار 

تصویر، صدا و نور .
كارآفرینی  ارزش  به  باور   4
تصویربرداری،  كاری  زمینه  در 
صدابرداری و نورپردازی در راستای 

جامعه. آحاد  رفاه 

3 ایمان قلبی به حفظ محیط زیست.
مؤثر  نقش  به  باورداشتن   4
انسان ها در تغییرات محیط زیست
5 اعتقاد به ماندگاری كار صحیح 
در  انسان  سرنوشت  در  درست  و 

زندگی و پس از مرگ.
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بخش اول: کلیات

ی(
گاه

و آ
ت 

صیر
ت، ب

اخ
شن

ت 
عرف

ب م
كس

م )
عل

انواع  كار  طرز  از  خود  شناخت  میزان  افزایش   3
میكروفن، انواع دستگاه های ضبط صدا ـ انواع بوم های 
ـ   باتری ها  ـ  و    تصویر. دوربین   صدا برداری،كابل های صدا 
پرتابل،  مانیتورهای  ـ  دوربین  فیلترهای  و  لنزها   4
انواع چراغ های نورپردازی ـ المپ ها ـ فیلترهای نوری 

برق. تأمین  تجهیزات  و  بازتابنده ها 
5 افزایش میزان شناخت خود از وظایف تصویربردار، 

صدابردار و نورپرداز
و  مهارت  و  دانش  از  خود  شناخت  میزان  افزایش   6
نگرش مورد نیاز مراحل كاری تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی.
و  ایمنی  استانداردهای  درباره  خود  دانش  ارتقای   7
و  صدابرداری  تصویربرداری،  محیطی  و  فردی  بهداشت 

نورپردازی.
8 افزایش آگاهی خود از مخاطرات شغلی.

روش های  از  خود  شناخت  میزان  افزایش   9
تصویربرداری، صدابرداری  اولیه در محیط  كمك های 

نورپردازی. و 
10 ارتقای دانش خویشتن در زمینه ایمنی دوربین ها 
و وسایل تصویربرداری و... میكروفن ها و انواع بوم های 
صدابرداری و... و انواع چراغ ها و المپ های نورپردازی و...

ادامة  مسیر  درباره  خود  شناخت  میزان  افزایش   11
تحصیل در دوره های باالتر تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی.
12 افزایش میزان شناخت خود در   زمینه های كارآفرینی 

دررشته های تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
13 ارتقای دانش خود درمورد شیوه های كسب تجربه در 
محیط های اجرای تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
ـ افزایش میزان شناخت خود از مهارت های كسب و 

نورپردازی. و  تصویربرداری، صدابرداری  كار 

نسبت  معرفت  كسب  ـ 
به    رضایت   خداوند    درانجام 
تصویربرداری،  فعالیت های 
نورپردازی. و  صدابرداری 

عمومی  پیامدهای  از  آگاهی    3
وسایل  نامناسب  نگهداری 
و  صدابرداری  تصویربرداری، 

زی. ا پرد نور
4  آشنایی با مراكز یادگیری در 
حوزة كار تصویربرداری، صدابرداری 

نورپردازی. و 
ارتباط  روش های  از  آگاهی    5
و  صدابردار  تصویربردار،  مؤثر 
در  تولید  عوامل  سایر  با  نورپرداز 

كار. انجام  محیط 

در  خردورزانه  روش  انتخاب    3
در  پسماند  و  خطرناک  مواد  دفع 
صدابرداری  تصویربرداری،  كارهای 

نورپردازی. و 

ت،
باد

ت،ع
طاع

ش، ا
تال

ر، 
)كا

ل 
عم

)...
ت و

هار
، م

نی
فری

ارآ
، ك

دت
جاه

م

3  ارتقای شایستگی خویش در كار با ابزار و وسایل 
تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

4  رعایت ایمنی خویشتن در محیط تصویربرداری، 
صدابرداری و نورپردازی.

5  رعایت بهداشت فردی در محیط تصویربرداری، 
نورپردازی. و  صدابرداری 

6  ارتقای مهارت خویشتن در انجام كمك های اولیه 
در صحنه تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

اخالق  رعایت    3
حرفه ای در انجام كارهای 
تصویربرداری، صدابرداری 

نورپردازی و 
رضایت  جلب  منظور  به 

خداوند.
انصاف  رعایت    4
كارهای  انجام  در 
تصویربرداری، صدابرداری 
به  اعتقاد  با  نورپردازی  و 

. ند و ا خد

بـردن  بــاال  بـرای  تـالش    3
مهارت های علمی و عملی افرادی كه 
در زمینة تصویربرداری، صدابرداری و 

نورپردازی كار می كنند.
نصب         و  4    همكاری    در      گـروه 
راه اندازی وسایل و ابزار تصویربرداری، 

نورپردازی. و  صدابرداری 
توانایی آموزش تصویربرداری،   5
صدابرداری و نورپردازی به دیگران.

جـلــوگیری  در  مشاركت    3
بـه  زیست محیطـی  خسارت  از 
تصویربرداری،  فعالیت هـای  دلیل 

نورپردازی. و  صدابرداری 

فه
اط

، ع
یه

زك
 )ت

الق
اخ

ی(
سان

 نف
ات

ملك
 و 

از  بهینه  استفاده  به  نسبت  مسئولیت  احساس    3
ابزار و وسایل تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.

كار  صحیح  انجام  در  مسئوالنه  تالش    4
نورپردازی. و  صدابرداری  تصویربرداری، 

در  حرفه ای  اخالق  به  مسئوالنه  ارزش گذاری    5
نورپردازی. و  صدابرداری  تصویربرداری،  محیط 

6  ارزش گذاری مسئوالنه به كسب معاش حالل از 
نورپردازی و  راه تصویربرداری، صدابرداری 

ـ انجام كارهایتصویربرداری، 
نورپردازی  و  صدابرداری 
عنوان  به  باال  كیفیت  با 

عبادت.

بـرای  تـواضع  و  فـروتنی   3
افـزایش بهره وری در كـار گروهی 
و  صدابـرداری  تصویربـرداری، 

نورپردازی.
رعایت  به  شدن  قائل  ارزش    4
اخالق در محیط كار تصویربرداری، 

نورپردازی. و  صدابرداری 

رعایت  در  مسئولیت  احساس    3
ایجاد  برای  زیست محیطی  قوانین 
كارهای  هنگام  در  آلودگی  حداقل 
تصویربرداری، صدابرداری و نورپردازی.
4  تعهد بـه انجام كــار درست و 
ماندگار در تصویربرداری، صدابرداری 

نورپردازی. و 

٭ اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی عمومی است
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طراحی و سازمان دهی درس   

از تركیب سازوار10 تكلیف كاری در قالب پنج  درس تصویربرداری و صدابرداری 
پودمان شایستگی تشكیل شده است كه هر پودمان نماینده یك شغل در حوزه 
تلویزیونی است. سازمان دهی درس به نحوی است كه تكالیف كاری  برنامة  تولید 
در یك مسیر افقی از ساده به پیچیده در طول سال تحصیلی به صورت مرحله ای 
ارائه می شود و شایستگی ها به صورت تدریجی كسب و ارزیابی می شود و در نهایت 
در پایان درس شایستگی كالن تصویربرداری و صدابرداری كه قابلیت انتقال دارد 

محقق می شود.

شایستگی های مورد انتظار   

شایستگی های فنی
 آماده سازی دوربین و متعلقات

 تنظیمات دوربین تصویربرداری )رنگ و نور(
 مكان یابی تصویربرداری خارج از استودیو

 ضبط تصویر خارج از استودیو
 انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نور

 اجرای نور صحنه
 طراحی تصویربرداری استودیویی

 ضبط تصویر در استودیو
 انتخاب و آماده سازی تجهیزات فنی صدا

 ضبط صدا

شایستگی های غیر فنی
 مسئولیت پذیری و تعهدكاری

 جمع آوری و گردآوری اطالعات
 امانت داری و رازداری
 یادگیری مادام العمر

 ارتباط مؤثر وكار تیمی
 مدیریت كارها و پروژه
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بخش اول: کلیات

 اجتماعی بودن
 مذاكره

 كارآفرینی
 درستكاری

 به كارگیری فناوری های مناسب
 كاربرد فناوری اطالعات

 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران
 انتخاب و به كارگیری فناوری های مناسب

 تفكر و اخالق
 نگرش سیستمی
 اخالق حرفه ای

سازماندهی محتوا   

درس شامل پنج پودمان است كه هر پودمان شامل 1 یا 2 تكلیف كاری است هر 
تكلیف كاری به صورت مستقل دارای یك پروژه مستقل است كه در برخی موارد دو 
تكلیف كاری در یك پیمانه به صورت پروژه مشترک تعریف می شود كه عبارت اند از:

پودمان ١: كاربرد فنی دوربین )آماده سازی دوربین و متعلقات ـ تنظیمات دوربین 
تصویربرداری( 

از  خارج  تصویربرداری  )مكان یابی  استودیو  از  خارج  تصویربرداری  پودمان2: 
استودیو ـ ضبط تصویر خارج از استودیو( 

پودمان 3: نورپردازی )انتخاب تجهیزات و طراحی فنی نورـ  اجرای نور در صحنه( 
ـ ضبط  استودیویی  تصویربرداری  )طراحی  استودیویی  تصویربرداری  پودمان     4: 

تصویر در استودیو( 
پودمان 5: دستیار صدا )انتخاب و آماده سازی تجهیزات فنی صدا ـ ضبط صدا(

لیست  استاندارد  تجهیزات  

مطابق با جدول تجهیزات آموزشی در سایت دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و 
حرفه ای و كاردانش.

www.tvoccd.oerp.ir به نشانی
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رسانه ها، مراكز، مواد و منابع یادگیری    

١   مراکز یادگیری
 هنرستان

 محیط كار واقعی
 كارگاه های آموزشی

2  رسانه های یادگیری

3   منابع یادگیری
 كتاب های مرجع

  جداول استاندارد 
 استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه

  رسانه های یادگیری
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