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مقدمه

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش به موازات شایستگی های فنی در نظام تعليم و تربيت رسمی 
کشور، تأکيد قابل توجهی بر شایستگی های غير فنی دارد. در برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران نيز شایستگی های غير فنِی مورد نياز دنيای کار یکی از چهار شایستگی کالن حوزۀ تربيت و 
یادگيرِی کار و فناوری محسوب می شود که این شایستگی ها به صورت دروس مستقل تدوین شده اند. 
از جملۀ این دروس، درس » اخالق حرفه ای« است که هدف از آن، کسب مراتبی از شایستگی های 

اخالقی در محيط های کسب و کار است.
کتاب درسی اخالق حرفه ای، برنامه محور و با رویکرد واگرا با تأکيد بر جنبه های تربيتی در قالب 
پنج پودماِن امانت داری، مسئوليت پذیری، درستکاری، رعایت انصاف و بهره وری تأليف شده است. 
از آنجایی که محتوای کتاب درسی فعاليت محور بوده و بيشتر شبيه به کتاب کار است، لذا برای 
تدریس بهتر و تأثيرگذارتر الزم است کتاب راهنمای معلم آن به ویژه در بخش دانش افزایی، غنی تر 

و جامع تر باشد.
به همين منظور کتاب حاضر به عنوان جزئی از بستۀ آموزشی این درس و با هدف دانش افزایی برای 
هنرآموزانی که قرار است این درس مهم را تدریس کنند، تهيه شده که شامل پنج فصل و دربردارندۀ 
اهّم موضوعات و مسائل مورد نياز دنيای کسب و کار می باشد. اميد است مطالعۀ این کتاب بتواند 
بخشی از نيازهای روزافزون علمی و اخالقی همکاران محترم را برای یک تدریس موفق و اثرگذار 

فراهم نماید.


