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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار،
نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و
ِ
ارتقای وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را
زمینۀ
فراهم می آورد .آموزش فناوری ،کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهره وری ،مشارکت
در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد .برای رسیدن
به این مهم ،برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت
گرفته است .درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای شامل دروس آموزش عمومی ،دروس
شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار کار است .دروس دانش فنی از دروس
شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است .درس دانش فنی پایه با
هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان در پایۀ
دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند .درس دانش فنی تخصصی که در
ِ
تخصصی
ارتقای دانش
پایۀ دوازدهم طراحی شده است ،شایستگی هایی را شامل می شود که موجب
ِ
حرفه ای شده و زمینه را برای ادامۀ تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته
نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های  8ساعته
نیست بلکه در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است .در ضمن،
آموزش این کتاب نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر
درآمده است .محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه ،آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای
هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز

دانش فنی پایه در گروه مواد و فراوری رشتۀ
درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم ،کسب
ِ
تحصیلی صنایع نساجی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.
در تدوین درس دانش فنی پایه ،موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته ،محتوا جهت ایجاد انگیزش ،مشاغل
و هدف رشتۀ تحصیلی ،نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشور ،مثال هایی از نوآوری ،خالقیت و الهام از
طبیعت ،اصول ،مفاهیم ،قوانین ،نظریه ،فناوری ،عالئم ،تعاریف کمیت ها ،واحدها و یکاها ،فرمول های
فنی ،تعریف دستگاه ها و وسایل کار ،مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی ،زبان فنی ،ایمنی و
بهداشت فردی و جمعی ،پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در
بستر گروه تحصیلی و باری رشتۀ تحصیلی در نظر گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس ،از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته ،کوشش الزم
را داشته باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

