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نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

مذکور اعالم های  نشانی
 .نمایند

 خیابـان-تهـران: و برنامـه ریـزی درسـی       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

   4 طبقه –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خیابـان   -تهـران  :برنامـه ریـزی     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
  طبقه پنجم  -ای کشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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: نام شغل  گوینده  
   خالصه برنامه درسی 

  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری
   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

   :شغل مشخصات عمومی
ز عهده خواندن شعر و نثر کالسیک فارسی با فن بیان، شناخت عالئم کاری، ه کسی است که بتواند ادگوین

 .شناخت انواع متن برای گویندگی و انجام دوبله فیلم برآید

  :  ورودی ویژگی های کارآموز
  دیپلم: میزان تحصیالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانایی جسمیحداقل 

  اردند : مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت    160      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     64      :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت     96      :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت        -      :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت        -    :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت         -      :      زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25:  )دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
  %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
  %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65 :  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   ی نیروی آموزشیویژگیها
  مرتبطلیسانس  :حداقل سطح تحصیالت 

 

  

 



 2

  گوینده:  نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  خواندن شعر و نثر کالسیک فارسیتوانایی   1
 توانایی بیان صحیح زبان فارسی  2

 توانایی شناخت عالئم کاری  3

 های گویندگیتوانایی شناخت انواع متن  4
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  گوینده :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  40  32  8  شعر و نثر کالسیک فارسی توانایی  1

        با شاهنامه فردوسیآشنایی   1-1

        شناسایی اصول خواندن کتاب شاهنامه فردوسی  2-1

        الطیر عطارآشنایی با کتاب منطق  3-1

        الطیر عطارصول خواندن کتاب منطقشناسایی ا  4-1

        آشنایی با کتابهای نظامی  5-1

        شناسایی اصول خواندن کتابهای نظامی  6-1

        آشنایی با کتابهای بوستان و گلستان سعدی  7-1

        شناسایی اصول خواندن کتابهای بوستان و گلستان سعدی  8-1

       ارسی خواندن شعر و نثر کالسیک فلشناسایی اصو  9-1

  74  33  41 توانایی بیان صحیح زبان فارسی  2

       آشنایی با تنفس صحیح  1-2

       شناسایی اصول تنفس صحیح  2-2

       شناسایی اصول گفتگو  3-2

       آشنایی با تأکید صحیح روی کلمات  4-2

        شناسایی اصول تأکید صحیح روی کلمات  5-2

        شناسایی اصول تغییر صدا  6-2

        ایی اصول تطابق حسشناس  7-2

        )با جمع( آهنگی جمعی آشنایی با هم  8-2

        آهنگی جمعیشناسایی اصول هم  9-2

        )تمرکز حواس(شناسایی اصول کنترل آرامش درونی   10-2

        های مختلفآشنایی با تیپ  11-2
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  گوینده :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی رینظ

        های مختلفشناسایی اصول خلق تیپ  12-2

        آشنایی با ریتم گفتار  13-2

        شناسایی اصول بکارگیری ریتم گفتار  14-2

        شناسایی اصول بیان صحیح زبان فارسی   15-2

  20  15  5  توانایی شناخت عالئم کاری  3

        آشنایی با نقطه و کاربرد آن در جمله  1-3

        )جمله(شناسایی اصول کاربرد نقطه در دیالوگ   2-3

        آشنایی با ویرگول  3-3

        شناسایی اصول کاربرد ویرگول  4-3

        آشنایی با سکوت بلند و کوتاه  5-3

        شناسایی اصول کاربرد سکوت بلند و کوتاه  6-3

        آشنایی با مکث بلند و کوتاه  7-3

        و کوتاهشناسایی اصول کاربرد مکث بلند   8-3

        شناسایی اصول شناخت عالئم کاری  9-3

  26  16  10  های گویندگیتوانایی شناخت انواع متن  4

        آشنایی با متن رادیویی  1-4

        شناسایی اصول خواندن متن رادیویی  2-4

        آشنایی با متن خبری  3-4

        شناسایی اصول خواندن متن خبری  4-4

        آشنایی با متن ورزشی  5-4

        شناسایی اصول خواندن متن ورزشی  6-4

        آشنایی با متن مستند  7-4
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  گوینده :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول خواندن متن مستند  8-4

        های گویندگیشناسایی اصول شناخت انواع متن  9-4
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  گوینده:  نام شغل

  رسانه ایلفهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسای

 شماره تعداد مشخصات فنی ردیف

   کتاب شاهنامه 1

    منطق الطیر 2

      کتابهای نظامی بوستان و گلستان 3

  

  

 


