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ندارد که  امکان  باشیم.  تا در همۀ جناح ها خودکفا  بکشیم  باید زحمت  ما 
استقالل به دست بیاید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشیم. اگر ما 
بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته 
خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس 
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با توجه به آموزه هاي اسالمي، کار و اشتغال از ارزش تربیتي برخوردار است و انسان از 
طریق کار، نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودي خویش را صیقل داده، هویت 
خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقاء وجودي خویش را مهیا و امکان کسب روزي حالل 
و پاسخگویي به نیازهاي جامعه را فراهم مي آورد. آموزش فناوري، کار و مهارت آموزي، 
باعث پیشرفت فردي، افزایش بهره وري، مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگي خواهد شد. براي رسیدن به این علم برنامه ریزي درسي 
 حوزۀ دنیاي کار و دنیاي آموزش بر مبناي نیاز سنجي شغلي صورت گرفته است. درس هاي
رشته هاي تحصیلي شاخه فني  و حرفه اي شامل دروس آموزش عمومي، دروس شایستگي  هاي 
دروس  از  فني  دانش  دروس  است.  کار  بازار  مورد  نیاز  فني  شایستگي هاي  و  غیر فني 
شایستگي هاي فني است که برای هر رشته در دو مرحله طراحي شده است. درس دانش 
ـ گرافیک  فني پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فني پایه در گروه هنر و رشتۀ فتو
تحصیلي است که هنرجویان در پایۀ دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلي خود مي بایست 
آن را آموزش ببینند و شایستگي هاي الزم را در ارتباط با دروس عملي و ادامۀ تحصیل 
در رشتۀ خود را کسب نمایند. درس دانش فني که در پایۀ دوازدهم طراحي شده است 
شایستگي هایي را شامل مي شود که موجب ارتقاء دانش تخصصي حرفه اي شده و زمینه را 
براي ادامۀ تحصیل و توسعۀ حرفه اي هنرجویان در مقطع کارداني پیوسته نیز فراهم مي کند. 
علمي  درس  در  شده  تفکیک  تئوري  پایه  فني  دانش  کتاب  که  است  یادآوري  به  الزم 
کارگاه هاي 8 ساعته نیست بلکه در راستاي شایستگي ها و مشاغل تعریف شده براي هر 
رشته تدوین شده است. در ضمن آموزش این کتاب نیاز به پیش نیاز خاصي ندارد و براساس 
آموزش هاي قبلي تا پایۀ نهم نوشته شده است. محتواي آموزشي کتاب دانش فني پایه، 
آموزش هاي کارگاهي را عمق مي بخشد و نیازهاي هنرجویان را در راستاي محتواي دانش 

نظري تأمین مي کند.
  تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملي و با محوریت هنرآموز و هنرجوي فعال 

انجام می شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کار دانش 

سخني با هنرآموزان عزیز



درس دانش فني پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش فني پایه در گروه هنر و رشته 
ـ  گرافیک براي شما هنرجویان عزیز طراحي و کتاب آن تألیف شده است. تحصیلي فتو

درتدوین درس دانش فني پایه دهم موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا برای ایجاد 
انگیزش، مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی، نقش رشتۀ شما در توسعه کشور، و نمونه هایی از 
نوآوري، خالقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوري، عالئم، تعاریف 
کمیت ها، واحد ها و یکاها، فرمول هاي فني، تعریف دستگاه ها و وسایل کار، مصادیقي از 
ارتباط مؤثر فني و مستند سازي، زبان فني، ایمني و بهداشت فردي و جمعي، پیشگیری  
از حوادث احتمالي شغلي و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلي و براي 

رشتۀ تحصیلي در نظر گرفته شده است.
نمایید.  استفاده  از کتاب همراه هنرجوی خود  این درس،  ارزشیابی  می توانید در هنگام 
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته، 

کوشش الزم را داشته با شید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کار دانش 

سخني با هنرجویان عزیز




