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تعاریف و اصطالحات
 رویکرد برنامه درسی مّلی

منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملّی است. 
این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی 

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

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

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

موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضا ها از خانه تا 
کارخانه بزرگ را شامل می شود.
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 بنگاه اقتصادی
محلی که در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی طبقه بندی فعالیت های 

اقتصادی صورت می گیرد.
 صالحیت حرفه ای

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

از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
)Job( شغل 

باشد.  برای مدتی خاص« می  یا  ارائه خدمت و  برای  واژه شغل »استخدام شدن 
شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه از کارها و وظایف مشخص 
است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک 

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

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

دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.



4

)Duty( وظیفه 
وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی 
یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال 
انتظار می رود نگهداری و تعمیرات  از تکنسین مکاترونیک  قدرت و... اشاره کرد. 

سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تکلیف کاری 

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل 
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. 
تکالیف کاری وظیفه »تعمیر سیستم مولد قدرت«، تنظیم  از  به طور مثال، یکی 

سیستم جرقه می باشد.
 شایستگی1

مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف کاری، 
بر اساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های فنی و 

حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی می شوند.
 سطح شایستگی انجام کار

صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار 
و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین 
کشور های مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

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

چارچوبی است که صالحیت ها، مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه از معیار ها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحیت 

یا شغلی در چارچوب صالحیت های  از سطح حرفه  است  عبارت  سطح صالحیت 
حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 
Competency ـ1
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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 کار، 
اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی   ـ   یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد 
شایستگی ها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشیابی است که دانش آموز )هنرجو(، کار آموز 
یا متربی 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 کار و 

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

می شوند:
1  استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، 
بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها 

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

گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
3  استاندارد آموزشی )برنامه درسی(؛ بر اساس استاندارد های شایستگی حرفه و 
ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در 
این استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات 

آموزشی و... در اولویت قرار دارد.
 آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. 
شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، 
طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها(، غیرفنی 
شایستگی ها  همة  از  حداقلی  به  فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و 
به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

 استاندارد شایستگی حرفه
شاخص هایی  و  ابزارها  کارها،  فعالیت ها،  تعیین کننده  حرفه  شایستگی  استاندارد 

برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
 هویت حرفه ای

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

قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.
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 گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(
برای  را  فراگیر  تا  قرار می گیرند  چند رشته تحصیلی ـ حرفه ای که در کنار هم 
انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات 
منطقه ای هم خانواده، غیرهم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی 
حرفه و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ حرفه ای 

باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.
 رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت بر اساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.

 اهداف توانمندسازی
و  عملکرد  استاندارد  شایستگی ها،  اساس  بر  که  است  اهدافی  توانمندسازی  اهداف 
تدوین  دانش آموزان  توسط  شایستگی ها  کسب  جهت  یاددهی   ـ   یادگیری  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، 
ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است 
که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند.ـ   باتوجه به اینکه آموزش 
و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت حرفه ای متربیان است 
و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین 
اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها  قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه ای 

جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی1 را در برمی گیرد.
 یادگیری یک پارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یک 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  ممکن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، 
یا به شیوه شهودی )ذهنی یا  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات کلی( 

روحانی( صورت گیرد.
 فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس  بر  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 

1ـ ساحت هاي تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادي، عبادي 
و اخالقي، اجتماعي و سیاسي، زیستي و بدني، زیباشناختي و هنري، اقتصادي و حرفه اي و علمي و فناورانه.
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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 بر اساس برنامه درسی ملی ایران 
و حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درک و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
 محتوا

محتوای 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 
یادگیری است  از فرصت ها و تجربیات  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
که زمینه شکوفایی 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 کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است 
و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیاز های حال 
و آینده، عالیق، ویژگی های روان شناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و 

زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و یادگیری

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

تهیه بسته یادگیری بر اساس ماکت 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 کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستة آموزشی کمک کند.

منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه کلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل کتاب راهنمای معلم، کتاب درسی، کتاب 

کار دانش آموز و کتاب ارزشیابی می شوند.
3ـ  معلم؛  راهنمای  2ـ  درسی؛  کتاب  1ـ  شامل:  یادگیری  و  تربیت  بسته  لذا 
نرم افزار دانش آموز؛ 6  ـ فیلم هنرجو؛ 7ـ  کتاب همراه هنرجو؛ 4ـ کتاب کار؛ 5  ـ 

شبیه سازها؛ 8  ـ فیلم معلم؛ 9ـ پوستر و غیره می باشد.
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مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر
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طراحی و دوخت

معماری داخلی

تولید برنامه های 
تلویزیونی

ـ گرافیک فتو

صنایع دستی
)سفال(

صنایع دستی 
)هنرهای چوبی(

صنایع دستی 
)فرش(

صنایع دستی
)طال و جواهر(

صنایع دستی 
)شیشه گری(

رسانه های دیداری و 
شنیداری



بخش 1: کلیات

9

مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

 

گروه هنر

دوره اول 
متوسطه

ـ  گرافیک فتو

عکاسیگرافیک
دورۀ کاردانی

فنی و حرفه ای

دورۀ دوم متوسطه 
شاخه فنی و مهارتی

سال
دوازدهم

سال
یازدهم

سال
دهم
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 اهداف درس 
درس گرافیک نشر و مطبوعات

رابطه با خویشتنعرصه عناصر
رابطه با خلق خدارابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)سایر انسان ها(

تعقل، تفکر و 
اندیشه ورزی

توانایی های  به  تدبر  و  توجه   3
اصول  به کارگیری  در  خود  فردی 

زیبایی شناسی در تصویر
ایجاد  اهمیت  از  فردی  درک   4

فضاهای تصویری در کار
5 تدبیر و اندیشیدن به اهمیت لزوم 
در  جدید  فناوری های  به کارگیری 

تولید آثار گرافیک

3 توجه و تفکر به اخالق حرفه ای 
در احکام الهی در خلق اثر هنری

الهی  دیدگاه  اهمیت  درک   4
فضا های  کشیدن  تصویر  به  در 

معنوی برای مخاطب
5 اندیشه در آموزه های دینی در 

کاربست آن در خلق اثر گرافیکی

و  افراد  حقوق  به  توجه   3
تولید  و  ساخت  در  قانون گرایی 

تصاویر واقع گرا برای مخاطب
تصاویر  تحلیل  و  تجزیه   4
به  یافتن  دست  برای  آموزشی 

رضایت مشتری
حقوق  درباره  تفکر  و  تدبیر   5
در  تصویر  آثار  ایجاد  در  مشتری 

گرافیک نشر

3 تفکر و اندیشه در زیبایی های 
در  آن  از  بهره گرفتن  در  طبیعت 

آثار تصویری
در  طبیعی  تصاویر  به  توجه   4
در  آن  از  الهام  و  محیط زیست 

گرافیک نشر
وارده  آسیب های  به  توجه   5
آثار  خلق  به وسیله  طبیعت  به 

گرافیکی در حوزة نشر

ایمان و باور

توانایی های  به  باور  و  ایمان   3
خویش در خلق آثار گرافیکی

خویشتن  آموزش پذیری  به  باور   4
در  به ویژه  تصویری  هنر  حوزه  در 

حوزة نشر
5 التزام قلبی به خلق آثار تصویری 

بدیع در مسیر ارتقا سواد بصری

اخالقی  جنبه های  به  باور   3
در نشر

ارزش های  رعایت  به  التزام   4
آثار  تهیة  در  معنوی  و  دینی 

گرافیک نشر
5 باور قلبی به حضور پروردگار در 

تمام مراحل کار نشر و مطبوعات

اخالق  رعایت  به  ایمان   3
حرفه ای در فرایند خلق تصاویر و 

ارتباط آن با جامعة هدف
4 التزام قلبی به قانون گرایی و 
آثار  خلق  در  آن  موازین  رعایت 

تصویری
5 باور به حفظ حریم خصوصی 
افراد پرهیز از به تصویر کشیدن آن 

و اشاعه این فرهنگ به مخاطبان

محیط  از  حفاظت  به  باور   3
آثار  و  تصویر  به وسیله  زیست 

گرافیکی در حوزة نشر
مستمر  آموزش  به  ایمان   4
آثار  در  طبیعت  جلوه های  از 

تصویری
5 باور به تأثیرات مثبت نشریات 
طبیعت  آسیب های  نمایش  در 
و  آموزشی  جنبه های  و  جامعه  به 

تربیتی آن

علم )کسب 
معرفت شناخت، 
بصیرت و آگاهی(

جلوه های  از  خویش  آگاهی   3
تصویر ی و تکنیک های چاپ   در نشر

با  رابطه  4 بیان و توضیح فرد در 
حوزة کار گرافیک نشر

در  نوین  روش های  از  آگاهی   5
گرافیک نشر

3 تصویر کشیدن آیات الهی در 
آثار گرافیکی

4 توصیف و بیان حقایق هستی 
در حوزه تصویر

الهی به وسیله  5 توصیف جمال 
تصاویر خالقانه

3 توصیف و بیان روابط اجتماعی 
صحیح در نشریات و مطبوعات

به وسیله  4 توصیف کار گروهی 
تصاویر آموزشی برای مخاطب

نو و خالقانه  5 بیان شیوه های 
در  اجتماعی  روابط  تشریح  در 

گرافیک نشر

3 توصیف طبیعت و محیط زیست 
در حوزة نشر

4 تشریح خالقانه قوانین خلقت با 
تکنیک های تصویر ی در نشر

5 ثبت آسیب های زیست محیطی 
حوزة  در  گرافیکی  آثار  به وسیله 

نشریات و مطبوعات

عمل )کار، تالش، 
اطاعت، عبادت، 

مجاهدت، 
کارآفرینی، 
مهارت و...(

3 به کارگیری قوانین و اصول شغلی 
خویش در ایجاد آثار تصویری جهت 

ارتقا سواد بصری جامعه
4 بهره برداری فردی از کار و تالش 
خویش در به ثمر رساندن پروژه های 

تصویر ی
5 عمل به فرایند های کارآفرینی در 

پروژه های گرافیکی

3 عمل به احکام الهی و آموزه های 
دینی در خلق اثر گرافیکی

حرفه ای  اخالق  به کارگیری   4
در فرایند کار نشر و مطبوعات

5 استفاده از نماد و عالئم دینی 
و معنوی در گرافیک نشر

و  ملی  نماد های  از  استفاده   3
میهنی در تهیه آثار تصویری

4 رعایت حقوق مشتری و احترام 
فرایند  در  شده  انجام  توافقات  به 

طراحی و تحویل آثار
مطابق  تصویری  کار  ارائه   5
و  مشتری  با  شده  توافق  کیفیت 

سفارش دهنده

و  طبیعت  قوانین  به  عمل   3
بهره گیری از تناسبات آن در خلق 

آثار تصویری
4 به کارگیری به اندازه و متناسب 
از مواد و مصالح در تولید نشریات به 
منظور رعایت مصرف مواد طبیعی
دادن  انجام  و  کردن  رعایت   5
محیطی  زیست  قوانین  و  نکته ها 
گرافیکی  اثر  یک  خلق  فرایند  در 

در حوزة نشر

اخالق )تزکیه، 
عاطفه و ملکات 

نفسانی(

وظایف  انجام  به  عملی  التزام   3
شغلی در تولید تصاویر

یادگیری  به  ارزش گذاری   4
آثار  تولید  و  خلق  در  مادام العمر 

تصویر سازی
به  فردی  التزام  به  توجه   5
در  اخالقی  شغلی  مقررات  و  قوانین 

تصویر سازی برای کودکان

غیر دینی  آموزه های  از  پرهیز   3
در فرایند تولید

4 ترویج اخالق حرفه ای به وسیله 
آثار بدیع تصویری

از  استفاده  به  انس  و  عالقه   5
تهیة  در  دینی  نماد های  و  عناصر 

آثار گرافیکی برای نشریات

قبال  در  مسئولیت  قبول   3
در  افراد  به  احتمالی  خسارات 

فرایند کار
و  یادگیری  روحیه  داشتن   4

یاددهی در فرایند کار
و  موقع  به  انجام  به  تعهد   5

تحویل به موقع اثر گرافیکی

3 عالقه به تأثیر پذیری از طبیعت 
در خلق آثار

فناوری های  نمود  به  عالقه   4
سبز )دوستدار طبیعت( در تولید 

یک اثر گرافیکی
تصویر  به  در  التزام  و  تالش   5
به  وارده  آسیب های  کشیدن 

محیط زیست
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طراحی و سازماندهی درس
 درس »  گرافیک نشر و مطبوعاتی« 

از ترکیب سازوار 7 تکلیف کاری در قالب پنج پودمان شایستگی تشکیل شده است 
ـ   گرافیک است. سازماندهی درس  که هر پودمان نماینده یک شغل در حوزه فتو  
به گونه ای است که تکالیف کاری در یک مسیر افقی از ساده به پیچیده در طول 
سال تحصیلی به صورت مرحله ای ارائه می شود. و شایستگی ها به صورت تدریجی 
کسب و ارزیابی می شود و در نهایت در پایان درس شایستگی کالن طراحی نشانه، 
تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ که قابلیت انتقال دارد، محقق می شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی:

1 نرم افزار صفحه آرایی )این دیزاین(
2 طراحی گرافیک صفحات وب

3 صفحه آرایی
4 طراحی جلد

5 طراحی گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب

شایستگی های غیر فنی:
1 مسئولیت پذیری تعهد کاری

2 جمع آوری و گردآوری اطالعات
3 امانت داری و رازداری
4 یادگیری مادام العمر

5 ارتباط مؤثر و کار تیمی
6 مدیریت کار ها و پروژه

7 اجتماعی بودن
8 مذاکره

9 کارآفرینی
10 درستکاری

11 به کارگیری فناوری های مناسب
12 کاربرد فناوری اطالعات

13 احترام گذاشتن بر ارزش های دیگران
14 انتخاب و به کارگیری فناوری های مناسب

15 تفکر اخالق
16 نگرش سیستمی
17 اخالق حرفه ای
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سازماندهی محتوا
درس شامل پنج پودمان است که هر پودمان شامل 1 یا 2 تکلیف کاری است هر 
تکلیف کاری به صورت مستقل دارای یک پروژه مستقل است که در برخی موارد 
می تواند دو تکلیف کاری در یک پیمانه به صورت پروژه مشترک تعریف می شوند.

 رسانه ها، مراکز، مواد و منابع یادگیری 
1 مراکز یادگیری

هنرستان ـ محیط کار واقعی ـ کارگاه های آموزشی
2 رسانه های یادگیری

هنـر

نرم افزار آموزش کتاب دانش آموز
کارپوشهمجازی

بازدید از موزه ها و سمینارکارگاه
گالری های هنری

هنـر

فیلم آموزشکارپوشه
راهنمای معلم

کتاب
راهنمای معلم

3 منابع یادگیری
 کتاب مرجع                                استاندارد های تحلیل و ارزشیابی حرفه

 جدول استاندارد                           سایر رسانه های یادگیری
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بخش  دوم

دروس و جلسات
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نمونه جدول بودجه بندی: طراحی صفحات وب

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

44فرایند طراحی وب و...1طراحی صفحات وبجلسه 1

26طراحی اتودهای اولیه و...1طراحی صفحات وبجلسه 2

17طراحی در صفحات وب بر اساس اهداف فصل1طراحی صفحات وبجلسه 3

8ـتمرین و ارائة پیش طرح ها1طراحی صفحات وبجلسه 4

17تمرین و ارائة پیش طرح ها1طراحی صفحات وبجلسه 5

26ارائة صفحات وب طراحی شده و رفع اشکال1طراحی صفحات وبجلسه 6

8ـارزشیابی1طراحی صفحات وبجلسه 7
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مقدمه
از جهات  و  از لحاظ بصری جذاب  طراحان وب خالق وب سایت هایی هستند که 
تکنیکی بر محور های سادگی و آسانی استفاده برای کاربر )user friendly( ایجاد 

شده اند.
برای طراحی در فضای وب هنرجویان نیازمندند که با مبانی طراحی وب و گرافیک 

در فضای مجازی به خوبی آشنا شوند.
 مواد و تجهیزات 

)notepad( رایانه، نرم افزار فتوشاپ، اپلیکیشن نُت پَد

دانش افزایی
در ک فضای مجازی برای هنرجو غالباً با پیچیدگی هایی همراه است. این به دلیل 
عدم آشنایی با فضای مجازی و مقایسة اشتباه آن با فضای چاپی است. به همین 

دلیل الزم است هنرجو را تا حدی با فضای مجازی آشنا کنیم.
فضای مجازی وب، محیطی چند رسانه ای و ترکیبی است. غالباً شامل یک یا چند 
اپلیکیشن وب که متناسب با کاربردشان توسط تکنولوژی های گوناگون برنامه ریزی 
با  اپلیکیشن ها  این  ارتباط  نحوة  بر  متمرکز  وب  فضای  در  طراحی  است.  شده 
تکنولوژی مورد استفاده و از همه مهم تر نحوة تعامل و استفاده کاربر با این سیستم 

ترکیبی است.
نکتة بسیار مهمِ طراحی در فضای مجازی، نقش تأثیر گذار کاربر )user( است. در 
واقع این عمده ترین تفاوت، میان طراحی در فضای مجازی با چاپی است. طراح در 
فضای مجازی با انبوهی از مجهوالت روبه رو است. چرا که کاربر می تواند در کلیه 
عوامل و نمایش نهایی اثر بر روی صفحة نمایش مرورگر دخالت نماید. در حالی که 
در فضای چاپی، طراح قادر است تمام عناصر تصویری، نوشتاری و اجرایی کار را 
از پیش تأمین و به طور کامل کنترل نماید. او می تواند نوع کاغذ و سایز کار، روش 
چاپ، رنگ، اندازه و نوع فونت، سایز تصویر را دقیقاً مشخص نماید. اما در فضای 

مجازی کاربر می تواند بنابر میل شخصی، نوع فونت و اندازة آن را تغییر دهد.

فصل

اول طراحی صفحات وب

واحد یادگیری 1
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همچنین می تواند لی آوت صفحه را بر اساس انتخاب مرورگر )Browser( تغییر 
دهد. همچنین استفاده کاربر از ابزار الکترونیکی متفاوت )Device( از جمله: رایانة 
 )Resolution( ابعاد و وضوح یا  تبلت، موبایل، ساعت هوشمند،  میزی، لب تاپ، 
ایجاد  تغییر  شده،  طراحی  صفحه  لی آوت  و  صفحه آرایی  در  مونیتورها،  متفاوت 

می کند. بنابراین طراح باید خود را برای این متغیرات آماده سازد.
ارائه و  بر راهبری صفحة وب توسط کاربر جهت  طراحی وب به طور کلی تمرکز 
نمایش اطالعات دارد. به همین جهت مرورگر ها طوری طراحی شده اند که به کاربر 
به  را می بخشد.  بصری صفحه  عوامل  نمایشی  و  کلی  در شکل های  تغییر  امکان 
بیان دیگر کاربر می تواند برخی از عوامل را که طراح از پیش طرح ریزی نموده را 
لغو و دستورالعمل جدیدی را وارد کند. در اینجا ممکن است این امکان مرورگرها 
برای هنرجویان ناشناخته باشد. در صورتی که تمایل داشتند، می توانند یک صفحة 
مرورگر را باز کنند. برای مثال گوگل کروم و شکل ظاهری آن )Appearance( را 

تغییر دهد.

Chrome → Preferences → صفحة مرورگر را به میل خود از جهات اندازه 
و نوع فونت و رنگ تغییر دهند

)1( )2( )3(

 )User Center Design( طراحی کاربر محور 
 User Center( »دیزاین در فضای مجازی بر اساس اصول »طراحی کاربر محور
انجام می شود. »طراحی کاربر محور« به گونه ای است که طراح کلیة   )Design
عواملی که باعث سهولت کاربرد، ارتباط سریع و خلق تجربه ای موفق برای کاربر 
می شود را مد نظر قرار می دهد. در این زمینه اصول مبانی بصری طراحی براساس: 
هم خوانی  و  همگونی  ریتم،  تأکید،  کنتراست،  تضاد،  توازن،  تعادل،  و  باالنس 
)Consistency( صفحات با یکدیگر مورد توجه طراح خواهد بود. از عناصر پایه 

طراحی مانند خط، شکل، بافت و رنگ کمک خواهد گرفت.
ایدة  و  خالقیت  وب  جهانی  کنسرسیوم  استاندارد های  رعایت  ضمن  وب،  طراح 
هنری خود را به طور ماهرانه ای در کنار دانش تکنولوژی و فناوری قرار می دهد تا 

وب سایتی برتر با ترافیک باال طراحی کند.
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شیوة تدریس
برای درک بهتر و انتقال دقیق تر مفاهیم به هنرجویان در ابتدا بهتر است آنها را با 

برخی از اصطالحات رایج در فضای وب آشنا نمود:
صفحه وب )Web page(: واحد سازندة وب سایت است. هر صفحة وب، تک صفحه ای 

حاوی اطالعات گوناگون از جمله: تصویر، متن، اسکریپت )Script( است.
وب سایت )Website(: متشکل از مجموعه ای صفحة وب است که به یکدیگر لینک 

شده اند. وظیفة اصلی وب سایت، دادن اطالعات به کاربر است.
 )Web App( وب اپلیکیشن یا وب اَپ :)Web Application( وب اپلیکیشن
برنامة رایانه ای است که کاربر آن را توسط مرورگر فعال می کند. از میان رایج ترین 
اپلیکیشن ها می توان از Gmail ، yahoomail و... نام برد. تفاوتی که با وب سایت 
دارد در این است که کاربر توسط اپلیکیشن کاری انجام می دهد. مثاًل در یک کلوپ 
ورزشی ثبت نام می کند. اما اگر بخواهد در مورد کلوپ ورزشی اطالعاتی به دست 

آورد باید به سایت آن مراجعه نماید.
مرورگر وب )Web Browser(: مرورگر وب یک برنامة رایانه ای است که قابلیت 
را  بر روی صفحة وب نمایش داده شده  خواندن کد های HTML و PHP را که 
 ،)Internet Explorer( »دارد. از انواع رایج مرورگر ها می توان از »اینترنت اکسپلورر
 Mozilla( موزیال فایرفاکس ،)Safari( سافاری ،)Google Chrome( گوگل کروم
Firefox( و اُپرا )opra( نام برد. مرورگر اُپرا می تواند به کاربر این امکان را بدهد 
که صفحة وب را با حذف کلیة عوامل تصویری مالحظه کند. یعنی تصاویر را فعال 

نمونه امکان تغییر شکل مرورگر توسط کاربر
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کند. این عمل برای کاربرانی که از رایانه های قدیمی استفاده می کنند، می تواند در 
بارگیری صفحه مفید و در زمان صرفه جویی کند.

توسط  که  است  رایانه ای  سیستم  یک  سرِور  وب   :)Web Server( ِسرِور  وب 
»پروتکل انتقال اطالعات بر روی شبکه« )HTML( اطالعات را بر روی شبکة جهانی 

وب ذخیره و انتشار می دهد.
میزبانی وب )Web Hosting(: میزبانی وب سرویس و تکنولوژی خاصی است 
که بعضی از سازمان های خدماتی وب در اختیار افراد جهت میزبانی و ذخیره سازی 
وب سایت بر روی رایانه ویژه به نام وب ِسرور و نهایتاً امکان نمایش بر روی اینترنت 
را می دهد. به بیان ساده طراح وب فضایی را بر روی رایانه ِسرور برای وب سایت 
خود به طور ماهانه یا ساالنه اجاره می کند. مانند پارکینگ اتومبیل که متناسب با 
اندازة اتومبیل یا وسیلة نقلیه مکانی را اجاره می کنیم. اندازه سایت ها را می توان 
به اتومبیل سواری یا کامیون تشبیه کرد، هرچه سایز بزرگ تر باشد، جای بیشتری 

باید اجاره کرد.
ثبت نام تارنما )Domain Name Registration(: وقتی هنرجو برای اولین بار 
طراحی وب سایت انجام می دهد، غالباً میزبانی وب )Web Hosting( و »ثبت نام 
توسط  و  است  سایت  اینترنتی  نام  تارنما،  در حالی که  می بینند،  یکی  را  تارنما« 
شرکت های خاص ثبت نام تارنما به افراد فروخته می شود. این تارنما بعد در شرکت 

میزبانی وب، میزبانی می گردد.
چگونگی عملکرد یک صفحة وب: اطالعات ذخیره شده ای که به صورت آنالین 
بر روی صفحه وب و به یاری مرورگر )Browser( به نمایش در می آید، به سروری 
متصل می باشند که محتویات وب سایت در آن و در فضای میزبان )Hosting( ذخیره 
)Hyper Text Transfer Protocol( شبکه«  روی  بر  انتقال  »پروتکل  توسط   و 

که به شکل اختصاری )http( نوشته می شود، به صورت آنالین در اختیار کاربر قرار 
می گیرد.

محتویات هر صفحة وب غالباً با فرمت های HTML و XHTML ظاهر می شوند. 
این مرورگر مورد استفادة کاربر، امکان تشخیِص آسان اطالعات دسته بندی شده 

را می دهد.
 آشنایی و تمرین با ابزار اسالیس فتوشاپ 

توصیه می شود که هنرجویان قبل از ساخت یک صفحه وب در فتوشاپ و استفاده 
از ابزار اسالیس تمرینی جهت کار با این ابزار انجام دهند.

ابزار اسالیس امکان بریدن و تقسیم بندی یک تصویر به اجزای کوچک تر را فراهم 
می کند. ابزار اسالیس در قسمت باالی جعبة ابزار قرار می گیرد.
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دو نوع ابزار اسالیس وجود دارد: 
Slice 1: که برش ها را ایجاد می کند.

Slice Select  2: ابزاری است که اسالیس ها را Select می کند 
و قابلیت تغییر سایز و شکل را در آن به وجود می آورد.

3  تصاویر اسالیس شده غالباً برای استفاده در وب به کار گرفته 
می شود.

جعبه ابزار کادر قرمز 
نشانگر ابزار slice است.

تمرین آشنایی با ابزار اسالیس جهت آمادگی طراحی صفحة وب با فتوشاپ:

 تصویری را در فتوشاپ باز کنید.
 در جعبة ابزار اسالیس را انتخاب کنید.

 ماوس را بر روی تصویر حرکت دهید و هم زمان کلیک کرده و آن را رها نکنید.
  زمانی که ماوس را رها کنید، اسالیس خود به طور خودکار قطعه های الزم را 

انتخاب و برش می زند.

تصویر اورژینال
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به طور  را  آمده  به دست  قطعات  Slice select می توانید  ابزار  از  استفاده    با 
دلخواه تغییر دهید.

  سپس مرحلة export تصاویر به دست آمده است. جهت export کردن تصاویر 
ابتدا باید آنها را ذخیره نمایید. از منوی save for web ،File را انتخاب کنید.
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  زمانی که شما سندی را بدین طریق ذخیره می نمایید، امکان انتقال آنها را به 
یک صفحه HTML و تولید یک صفحة وب را پیدا می کنید.

 مهارت های تخصصی در زمینة طراحی وب 
زمانی که یک طراح وب فعالیت حرفه ای خود را آغاز می کند، با انواع سفارشات 
کوچک و بزرگ مواجه می شود و بدین جهت نیازمند است، مهارت های مختلفی را 

کسب کند. از جملة مهم ترین آنها می توان از موارد زیر نام برد: 
HTML: این شناسه، ساختار اصلی یک صفحه وب را همانند بلوک های سازنده 
یک ساختمان تشکیل می دهد. آگاهی و مهارت در HTML برای هر طراح وب 

الزامی است. در صفحات بعد در این باره بیشتر بحث می کنیم.
عهده  بر  را  وب  یک صفحه  گرافیکی  و  بصری  نمایش  وظیفة  شناسه  این   :CSS
دارد. CSS فرم اختصاری )Cascading Style Sheet( به معنای »صفحات آبشاری 
طراحی« است و در برگیرندة شکل ظاهری و بصری صفحة وب از جمله: صفحه آرایی 

و لی آوت صفحه تایپوگرافی و حروف نگاری، رنگ بندی صفحه و... می شود.
JSP: »جاوا اسکریپت« )java script( یا به طور اختصاری jsp شناسة حاکم بر کلیه 
عوامل اینتراکتیو و تعاملی صفحة وب است و قادر است، عناصر صفحه را از حالت 

سکون خارج و به حالت فعال و داینامیک )Dynamic( و پویا نما تبدیل کند.
دیزاین )Design(: طراحی بصری و خلق صفحات گرافیکی جذاب یکی از مهم ترین 
عوامل موفقیت یک سایت است و نیازمند دانش در حوزه طراحی فضای مجازی است.
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نکته
عالوه بر موارد باال تخصص های جنبی دیگری در زمینة طراحی وب وجود دارد 

از جمله:

 زبان برنامه نویسی XML ،ASP ،PHP ،CGI از جمله زبان های کد نویسی 
هستند که رایانه قابلیت خواندن آنها را دارد و توسط سرور )Server( به اجرا در 

می آید.
 فناوری اطالعات )Information Technology(: فناوری اطالعات بیان کنندة 
تکنولوژی زیر ساخِت محتوای سایت، ناوبری و به طور کلی عوامل پشت پرده و 

غیرقابل دید برای کاربر را بر عهده دارد.
 Search Engine Optimization( SEO(: بهینه سازی موتورهای جست وجوگر 
وب، راهکاری برای جذب و هدایت کاربران به اطالعات مورد جست وجو در زمینه های 

مختلف محصوالت، خدمات و سرویس های تجاری، فرهنگی، آموزشی می باشد.
 مدیریت ِسرِور )Server Managment(: کلیه وب سایت ها نیاز به فضای 
میزبان )Hosting( دارند. مدیریت سرورهایی که میزبانی سایت های مختلف را 

برعهده دارند، یکی از مهارت های بسیار مهم در دنیای وب است.
 استراتژی تبلیغات )Marketing Strategy(: بازار یابی و تبلیغات در وب 
در حال حاضر بسیار مورد توجه است و نیازمند متخصص های جنبی در زمینه 

تبلیغات در فضای مجازی است.

 شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی 
ارزشیابی به صورت مشاهده عملکرد در فرایند انجام تکالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی کالسی، ارائه کارپوشه در رایانه از نمونه کارها 

و ژوژمان پایانی.
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ارزشیابی شایستگی طراحی گرافیک صفحات وب

شرح کار:
طراحي صفحه اصلي براي سایت به منظور بارگزاري به صورت آنالین با رعایت اصول فني طراحي وب سایت

استاندارد عملکرد: 
اجرای طرح در نرم افزار HTML 5 یا نرم افزارهاي کدنویسي براي وب و همچنین آپلود وب سایت در فضاي مجازي 

اینترنت
شاخص ها:

1 شناخت نرم افزارهاي مرتبط 
)RGB( 2 شناخت سواد بصري و رنگ شناسي

3 آشنایي با صفحه آرایي
4 مهارت در انتقال طرح به رایانه و اجراي طرح مورد نظر

5 ارائه طرح به صورت پرینت یا CD با توجه به فرمت نهایي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: 75 دقیقه

مکان: سایت گرافیک
ابزار و تجهیزات: قلم و کاغذ، رایانه و نرم افزارهاي گرافیکي و اینترنت

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
1 مداد، کاغذ، پاک کن، قلم، رنگ

2 رایانه و نرم افزارهاي مرتبط
3 اسکنر، پرینتر

4 میز کار و صندلي مناسب 

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1پذیرش سفارش1

1آماده سازي و مقدمات پروژه2

2طراحی اتودهاي اولیه3

1ارائه طرح به مشتری4

توجهات زیست  بهداشت،  ایمنی،  شایستگی های غیرفنی، 
محیطی و نگرش:

و  ابزار  از  استفاده  ضایعات،  تفکیک  صرفه جویي،  منابع،  مدیریت 
وسایل ایمن

شایستگی های تفکر، داشتن درک درستی از سیستم سازمانی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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