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ما باید زحمت بکشيم تا در همۀ جناح ها خودکفا باشيم. امکان ندارد که استقالل 
به دست بياید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشيم. اگر ما بنا باشد که در 
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اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشيم، در اساس مسائل وابستگی پيدا می کنيم.
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سخنی با هنرآموزان گرامی

و  نوظهور  زندگی، وجود چالش های  و  کار  دنيای  تغييرات سریع در  فناوری،  پيشرفت 
و  فناوری  کارآفرینی،  نوآوری،  آموزش  و جامعه سبب می شود که  اقتصاد  گوناگون در 
توليد به عنوان یك ضررورت نه یك انتخاب در نظر گرفته شود. پس از ابالغ سياست های 
فناوری  و  علم  جامع  نقشه  و  ایرانی  سرمایه  و  کار  از  حمایت  مقاومتی،  اقتصاد  کلی 
کشور، نقش آموزش  و  پرورش در ایجاد فرهنگ توليد، نوآوری، کارآفرینی و تفکر فناورانه 
دو چندان شده است. از طرفی یکی از زیرنظام های سند تحول بنيادین آموزش  و   پرورش 
برنامه درسی ملی ایران است. در این برنامه یکی از یازده حوزه تربيت و یادگيری، حوزه 
تربيت و یادگيری کار و فناوری است. حوزه  کار و فناوری شامل کسب مهارت ها ی عملی 
برای زندگی کارآمد و بهر ه ور و کسب شا یستگی ها ی مرتبط با فّناوری و شایستگی های 
غير  فنی جهت آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش ها ی مختلف اقتصاد ی و زندگی 
اجتماعی است. از طرفی، با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربيتی 
وجودی  و شخصيت  کرده  رام  را  نفس سرکش  کار،  از طریق  انسان  و  است  برخوردار 
خویش را صيقل داده، هویت خویش را تثبيت کرده و زمينه  ارتقاء وجودی خویش را 

مهيا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نياز های جامعه را فراهم می آورد. 
قلمرو حوزه تربيت و یادگيری کار و فناوری شامل چهار دسته شایستگی است:

1  شایستگی های غير  فنی دنيای کار؛ 
2 شایستگی های پایه فنی مورد نياز نيروی کار حرف و مشاغل گوناگون؛

3 شایستگی های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛
4 شایستگی های مربوط به یادگيری مادام العمر فنی  و  حرفه ای.

برنامه های  در  تغييرات  از  یکی  است،  شده  بيان  باالدستی  اسناد  در  آنچه  به  توجه  با 
غير  فنی  شایستگی های  آموزش  به  توجه  متوسطه،  دوم  دوره  دروس  جداول  و  درسی 
در نظام آموزشی جدید است. تربيت و یادگيری شایستگی های غيرفنی در دو بخش از 

می شود: ارائه  فنی  و  حرفه ای  آموزش های 
بخش اول: آموزش و یادگيری شایستگی های غيرفنی همراه با شایستگی های فنی به 
صورت تلفيقی است که در تمام مراحل آموزش جریان دارد و در دروس کارگاهی نظام 

جدید آموزشی تحت عناوین همانند مدیریت منابع، کار تيمی و... ارائه می شود.



بخش دوم: محتوای دروس مستقل مربوط به شایستگی های غير   فنی که در برگيرندۀ 
شایستگی های انسانی، اخالقی، عقيدتی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و ارزشی می شود 
که به صورت درس جداگانه در برنامه درسی برای تمام رشته ها دیده می شود. ماهيت 
این دروس مبتنی بر شایستگی است و باید به صورت فعاليت های یادگيری ساخت یافته 
طراحی و اجرا شود. الزامات محيط کار در پایه دهم، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کاربرد 
فناوری های نوین و مدیریت توليد )از این دو عنوان اخير یك عنوان انتخاب می شود( 
در پایه یازدهم و اخالق حرفه ای در پایۀ دوازدهم، عناوین دروس شایستگی غير  فنی در 

آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش می باشند.
هدف کلی درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کسب شایستگی کلی نوآوری و کارآفرینی 
از طریق  افزایش اشتغال  ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کار برای کسب درآمد و  جهت 
مشارکت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سياست های کلی کشور است. 
از لحاظ تعریف مفهومی، نوآوری شاخص کليدی فرایند کارآفرینی است در حدی که 
نمی توان کارآفرینی بدون نوآوری متصورشد، بنابراین نوآوری زمانی ارزشمند است که 
بتوان یك کسب وکار نوآورانه ارائه کرد. با این تعریف موضوع درهم تنيدگی به عنوان یك 

اصل در این درس بایستی مورد   توجه قرار گيرد. 
برای این درس، همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بسته آموزشی تهيه شده است. کتاب 

درسی آن شامل پنج پودمان می باشد: 
1  حل خالقانه مسائل؛ 

2  نوآوری و تجاری سازی محصول؛ 
3  طراحی کسب و کار؛
4  بازاریابی و فروش؛

5  ایجاد کسب و کار نوآورانه.
در  نوآوری،  آموزش  بر  تمرکز  اول،  پودمان  دو  درس،  این  ساماندهی  و  طراحی  در 
پودمان های سوم و چهار تمرکز بر آموزش کارآفرینی و در پودمان پنجم تلفيق این دو 
شایستگی مورد توجه قرار دارد، که مباحث »خواندنی« صرفاً راهنمای آموزش است و 

نمی شود. استفاده  ارزشيابی  برای 



محل اجرای این درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی و زمان آموزش این درس حدود 
100 ساعت در طول سال تحصيلی با 3 ساعت آموزش هفتگی در نظر گرفته شده 
است. عالوه بر این زمان، از زمان ویژه مدارس با توجه به جداول دروس ابالغی و برنامه 
درسی ملی ایران نير می توان استفاده نمود. شيوه ارزشيابی از درس کارگاه نوآوری 
و کارآفرینی به صورت فرایندی و پایانی بر اساس استاندارد عملکرد در نظر گرفته 
شده برای آن می باشد. برای هنرجویان به ازای هر پودمان یك نمره مستمر و یك 
نمره شایستگی در نظر گرفته می شود. این درس به دليل کارگاهی بودن آن، نيازمند 

حضور دو هنرآموز در کارگاه می باشد.
همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش هایی خاص این درس در کتاب همراه هنرجو 
تدوین شده است و در فرآیند یادگيری و ارزشيابی هنرجویان می توانند از کتاب همراه 
هنرجو به همراه همين کتاب استفاده نمایند. در آینده به دليل ماهيت متغير این درس، 
یادگيری  رسانه های  تأليفی،  چند  راهبردهای  از  هنرجویان  نيازهای  به  توجه  جهت 
متنوع و گوناگون و همچنين به روز   رسانی ساالنه فعاليت های یادگيری استفاده خواهد 
شد. همچنين منابع متعدد و متنوعی جهت مهارت افزایی و دانش افزایی مرتبط با این 
درس در وبگاه دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش بارگذاری شده 

است و در طول سال تحصيلی بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
اميد است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پيش بينی شده بر این 

درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجویان عزیز در کنار یادگيری و کسب شایستگی های فنی ، یادگيری و کسب شایستگی های 
غيرفنی نيز مهم و ضروری هستند. بر این اساس سال گذشته با درس الزامات محيط کار 
آشنا شدید. در سال پيش رو نيز، درس کارگاه نوآوري و کار آفریني را مي گذرانيد. این درس 
یکي از اصلي ترین و مهم ترین دروس رشته تحصيلي شما در سه سال دوره متوسطه دوم 
است. هدف کلی این ، کسب شایستگی کلی نوآوری و کارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه 
کسب و کار برای کسب درآمد و افزایش اشتغال از طریق مشارکت در بخش های تعاونی و 
خصوصی اقتصاد بر اساس سياست های کلی کشور است. کتاب حاضر شامل پنج پودمان است:

1  حل خالقانه مسائل؛
2   نوآوری و تجاری سازی محصول؛

3  طراحی کسب و کار؛
4  بازاریابی و فروش؛

5  ایجاد کسب و کار نوآورانه.
دروس  جمله  از  خود  دروس  دیگر  در  را  کارآفریني  و  نوآوري  شایستگي  کنيد  سعي 
کارگاهي به کار ببندید. شما با پشتکار و همت باالي خود، حتما یك نوآور و کارآفرین 

. در رشته خود خواهيد شد 
این درس  نوآوری و کارآفرینی مي باشد. زمان آموزش  این درس، کارگاه  محل اجرای 
حدود 100 ساعت در طول سال تحصيلی با 3 ساعت آموزش هفتگی در نظر گرفته شده 
است. شيوه ارزشيابی از درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی به صورت فرایندی و پایانی 
بر اساس استاندارد عملکرد و شایستگي در نظر گرفته شده برای آن می باشد. برای شما 
بعد از آموزش هر پودمان، یك نمره مستمر و یك نمره شایستگی جهت ثبت در کارنامه 

در نظر گرفته می شود.
این درس در کتاب همراه هنرجو  همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش هایی خاص 
تدوین شده است و در فرایند یادگيری و ارزشيابی شما می توانيد از کتاب همراه هنرجو 
به همراه همين کتاب درسی استفاده نمایيد. همچنين مباحث »خواندنی« صرفاً راهنمای 

آموزشی هستند و برای ارزشيابی استفاده نمی شود.
اميدواریم با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های مؤثری در 
جهت سربلندی کشور و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربيت مؤثری شایسته جوانان 

برومند ميهن اسالمی برداشته شود.
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