
  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي هنرستان سيساتأتنمونه برنامه هفتگي رشته 
دوم پايه     سوم پايه 

  ساعت         
  8  7 6  5  4 3 2 123456781  ايام هفته

سيسات بهداشتي أت رســـــم فنــــــي عمومي  شنبه
 ساير دروس ساختمان

سيســــات أت
  حرارتي

سيســـات أت
  برودتي

  ــــينقشــــــــه كشــــ
  سيســـــــاتأتـــــــ

  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  جغرافياي عمومي و استان 1سيســـــــات أتــــــكـــــــــارگــــــاه  يكشنبه

1 سيســـــــاتأكـــــــــارگــــــاه تــــــ  دوشنبه   
سيســـات أت

  برودتي
سيســــات أت

  حرارتي
  برق

   تسيســــاأت
سيسات بهداشتيأت  سه شنبه 

ساختمان
ـــــــــــــــــر دروســــــــــــــــــــسايــــــــــــــــــــ   2سيســـــــات أتــــــكـــــــــارگــــــاه  

ــــــــــــــر دروســـــــــــــــــــسايـــــــــــــــــــــــ تاريخ معاصر ايران  چهارشنبه 1 سيســـــاتأــــــاه تــــــكـــــــــارگ   ساير دروس 

ـــــــــــــــر دروســـــــــــــــــــــسايــــــــــــــــــــــ  پنجشنبه     سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس 
  .هاي كارگاهي در دو روز متوالي الزامي است اجراي برنامه

  
  هدقيق 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش
  
  
  
  
  

   )ساعته 44(سيسات أسال دوم رشته ت 1ه بندي هنر جويان در كارگاه پيشنهادي براي گروهاي نمونه الگو 
  

  دومسال  نيم  اولسال  نيم  الگوي اول

  گروهيك 
  30×8               سيسات بهداشتيأت )ساعت8(يكشنبه
  15×6                            1جوش   15× 6                مكانيك عمومي )ساعت6(دوشنبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هفته به صورت همزمان هر دو گروه در كارگاه حضور دارند 4در كارگاه تأسيسات بهداشتي 
  
  
  

  هفته دوم 13  هفته اول 17  ومالگوي د
 گروه

  )الف ( 
  )ساعت 8( يكشنبه

  13×14       سيسات بهداشتيأت

14×4  

مكانيك
     عمومي

14×5/6  

      1جوش 
  )ساعت 6(دوشنبه  5/6×14

 گروه
  )ب (

مكانيك  )ساعت 8( يكشنبه
     عمومي

14×5/6  

       1جوش 
14×5/6  

  13×14       سيسات بهداشتيأت
  )ساعت 6(دوشنبه

  هفته  دوم 17  هفته  اول  13 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش
  
  
  
  
  

....................................................................................................................................................................................................  
  

  )ساعته 44(سيسات أوم رشته تسسال  2نمونه الگوهاي پيشنهادي براي گروه بندي هنر جويان در كارگاه 
  پايه سوم

  
  هفته دوم 15  هفته اول 15

 گروه
  )الف ( 

  15×8برودتي                 سيسات أت  15×8            حرارتي سيسات أت  سه شنبه
  15×6                     برق تاسيسات  15×6                            2جوش   چهارشنبه

 گروه
  )ب (

  15×8حرارتي              سيساتأت 15×8برودتي            سيساتأت سه شنبه
  15×6                            2جوش  15×6                 برق تاسيسات چهارشنبه

  
....................................................................................................................................................................................................  

  :ه نكات زير در برنامه ريزي الزامي استتوجه ب
 .باشد ساعت در روز مي  8و حداكثر  6هاي كارگاهي حداقل  مدت اجراي درس .1

 .باشد در صورت وجود امكانات و تجهيزات كافي نياز به گروه بندي نمي .2

 .باشد ساعت در هفته مي 14جمع ساعت كارگاهي  براي هر پايه  .3

  
  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  ايهاي فني و حرفههنرستان ختمان سانمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت         
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

ايستــــــــايي  سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  شنبه
  ساختمــــــان

  2ـــاه كـــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــ

  ساير دروس  2كـــــــــــــــارگــــــــــــــــاه   سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  يكشنبه
روشــــــــهاي اجرايــــــــي   سايـر دروس  دوشنبه

ـــان  ساختمــــــــــــــــــــ
  ســـــازي

فن آوري   نقشه كشي فني ساختمان  
  لزيساختمانهاي ف

  

فني  محاسبات  سه شنبه
  ساختـــــــــــــــمان

ــالح  رسم فني ونقشه كشي عمومي ساختمان  مصــــــــــــــــــ
  ساختـــــــــــــــمان

مقررات ملي و   ايستــــــــايي ساختمــــــان
ضوابط عمومي 
  ساختمان سازي

فن آوري 
  ساختمانهاي بتني

  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  ساير دروس 1ـــاهكـــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــ  چهارشنبه
    سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس    1كـــــــــــــــــــــارگــــــــــــاه   پنجشنبه

  
  .                                                  ر داده شودبرنامه كارگاه الزاما به صورت دو روز پشت سر هم در برنامه قرا: توجه 

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  
  روش اجراي كارگاه در رشته  ساختمان

  :پايه دوم
تواند به صورت ، كه ميشودهفته جاي آنها در كارگاه تعويض مي يك روز در هر و ،شوددر كارگاه تقسيم بندي مي   B و A  نفري به دو گروه  30كالس : توضيحات
در اين حالت از ابتدا تا پايان سال تحصيلي به صورت يك هفته در ميان مباحث آن كارگاه . هر يك از عناوين كارگاهي پايه دوم ارائه شود) ساعت12(ر هفتهدو روز د

  .ارائه خواهد شد
  ساعت6نقشه برداري     چهارشنبه Aگروه 

  ساعت 6كارگاه ساختمان    پنجشنبه
  ساعت 6ن  كارگاه ساختما  چهارشنبه Bگروه

  ساعت6نقشه برداري     پنجشنبه
  .باشددر صورت وجود امكانات كارگاهي براي تمام هنرجويان نياز به گروه بندي به شكل فوق نمي  :توجه

  .شودانجام مي همه هنرجويان بدون گروه بندي خاص از امكانات كارگاه استفاده خواهند كرد، ليكن گروه بندي موضوعي توسط هنرآموزان محترم:پايه سوم
  هفته دوم 15  هفته اول 15    
    1  2  3  4  5  6  7  8  1  2 3  4  5  6  7  8  
  تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و آرماتور  تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و آرماتور چهارشنبه  

تكنولوژي و كارگاه قالب   پنجشنبه
  بندي و آرماتور

تكنولوژي و كارگاه قالب   
  بندي و آرماتور

  

 
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هنرستانهاي فني و حرفه اي صنايع فلزيونه برنامه هفتگي رشته نم
  سوم پايه  دوم پايه  

  ساعت        
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  1كـــــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــاه  شنبه
محاسبات فني 

  تخصصي

متالورژي 
عمومي و 
  شناخت مواد

حفاظت و 
  ايمني

  روسساير د

  ساير دروس  ماشين ياجزا  رســــــــــــــم فني تخصصي  1كـــــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــاه  يكشنبه

  دوشنبه
محاسبات فني 

1  
    رســـــــم فني عمومي

جغرافياي عمومي و 
  استان

سايـــــــــــــــ
  ــــــــــر دروس

  

  2كـــــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــــــــر دروسسايـــــــــــ  تاريخ معاصر ايران  سه شنبه
  2كـــــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــاه  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهار شنبه
    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس    سسايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر درو  پنجشنبه

 .هاي كارگاهي در دو روز متوالي الزامي است اجراي برنامه      
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  صنايع فلزيسال دوم و سوم رشته  2و1براي گروه بندي هنر جويان در كارگاه  يهاي پيشنهاد نمونه برنامه                     

 اولويت اول - 1كارگاه 
  مدت آموزش به هفته

8 22 

 )الف(گروه 

 شنبه
مكانيك 
 عمومي 

 تكنولوژي وكارگاه جوشكاري گاز

 شنبهيك
مكانيك 
 عمومي 

 1تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل نيم ساخته 

 )ب (گروه

 شنبه
مكانيك 
 عمومي 

 1تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل نيم ساخته 

 شنبهيك
مكانيك 
 عمومي 

 تكنولوژي وكارگاه جوشكاري گاز

                  

 )هفته  30( مدت آموزش تمام سال تحصيلي  اولويت اول - 2كارگاه 

 )الف(گروه 
 تكنولوژي وكارگاه جوش برق شنبهسه 

 2تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل نيم ساخته  شنبهچهار

 )ب (گروه
 2م ساخته تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل ني شنبهسه 

 تكنولوژي وكارگاه جوش برق شنبهچهار

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

 اولويت دوم - 1كارگاه 
 مدت آموزش به هفته 

8 11 11 

 )الف(گروه 

 شنبه
مكانيك 
 عمومي 

 تكنولوژي وكارگاه جوش گاز
تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل 

 1نيم ساخته 

 شنبهيك
مكانيك 
 عمومي 

 تكنولوژي وكارگاه جوش گاز
گاه تغييرشكل تكنولوژي و كار

 1نيم ساخته 

 )ب (گروه

 شنبه
مكانيك 
 عمومي 

تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل 
 1نيم ساخته 

 تكنولوژي وكارگاه جوش گاز

 شنبهيك
مكانيك 
 عمومي 

تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل 
 1نيم ساخته 

 تكنولوژي وكارگاه جوش گاز

 اولويت دوم - 2كارگاه 
 15( مدت آموزش يك نيم سال تحصيلي 

 )هفته 

مدت آموزش يك نيم سال 
 )هفته  15( تحصيلي 

 )الف(گروه 

 تكنولوژي وكارگاه جوش برق شنبهسه 
تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل 

 2نيم ساخته 

 تكنولوژي وكارگاه جوش برق شنبهچهار
تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل 

 2نيم ساخته 

 )ب (گروه
 تكنولوژي وكارگاه جوش برق2شكل نيم ساخته تكنولوژي و كارگاه تغيير شنبهسه 

 تكنولوژي وكارگاه جوش برق2تكنولوژي و كارگاه تغييرشكل نيم ساخته  شنبهچهار



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي مديريت خانوادهنمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت        
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  دروس رسايـــــــــ  تـــــــــدارك وتهيه غــــــــذاكارگاه   ساير دروس  )1(خياطي كــــارگــــــــــــــــــاه  شنبه
  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  ساير دروس  كمك هاي اوليه  )1(كارگاه هنر دستي   يكشنبه
   Aگروه) 2(كارگاه خياطي                                     ــــــــــــــــر دروسسايـــــــــــــــــــــــــ  دوشنبه

  Bگروه) 1(كارگاه هنر دستي 

  

   Bگروه) 2(كارگاه خياطي                                    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  سه شنبه
 A گروه) 1(كارگاه هنر دستي 

  دروس ساير

  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه
    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه
  :توجه

تقسيم شوند تا ضمن آموزش با هنرجويان ثابت براي هر عنوان كارگاهي مستقل از حداقل امكانات  بتوان با بيشترين بهره وري استفاده  Bو  Aلي هنرجويان به دو گروه كاري در ابتداي سال تحصي -1
  .يدهمزمان كارگاه را آموزش خواهند د Bو  Aدر كارگاه تدارك و تهيه غذا به دليل شرايط خاص برنامه، گروه . نمود

  . چنانچه تعداد هنرجويان به نصاب الزم براي گروه بندي نرسد تمام هنرجويان در يك گروه و بر اساس برنامه هفتگي آموزش خواهند ديد -2
) 2(هر دو روز طبق برنامه به كارگاه هنر دستي (را  هفته بعد 12هفته، هر دو روز را به كارگاه خياطي و  18در صورتي كه هنرآموز كارگاه خياطي و هنر دستي پايه دوم يكسان باشد مي توان به مدت  -3

  .                                                                                                                            اختصاص داد
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 ي هنرستانبرنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورش
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  
  روش اجراي كارگاه رشته مديريت خانواده

   :توضيحات
  .واز ابتداي ساعت شروع واحد آموزشي آغاز شودساعت متوالي 6كارگاهها   - 1
  .در انتهاي برنامه روزانه قرار گيرد "ساعات تعطيلي حتما  - 2
  .در كارگاه خياطي و كارگاه هنر دستي از دو هنرآموز ثابت استفاده شود  - 3
  .تقسيم شده وبه صورت چرخشي اجرا  شود Bو    Aوه در رابطه با كارگاه ها چنانچه تعداد دانش آموزان بيش از تجهيزات موجود باشد به دو گر  - 4

  1فرم شماره 
  )ساعت 6(  1خياطي Aگروه شنبه

  )ساعت6( 1هنردستي Bگروه
  )ساعت6( 1هنردستي Aگروه يكشنبه

  )ساعت 6( 1خياطي Bگروه
  2فرم شماره 
  )ساعت 3( 1هنردستي   )ساعت 3( 1خياطي    Aگروه  شنبه

  )ساعت 3( 1خياطي    )ساعت 3( 1دستي هنر  Bگروه 
  )ساعت 3( 1خياطي    )ساعت 3( 1هنردستي   Aگروه  يكشنبه

  )ساعت 3( 1هنردستي   )ساعت 3( 1خياطي    Bگروه 
 
 

  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش
  

  هنرستانهاي  شاخه فني و حرفه اي صنايع نساجينمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت
  هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  شنبه
  

  دروس ساير  دروس ساير  ريسندگي كارگاه

  يكشنبه
  

  دروس ساير  طراحي تجزيه پارچه  دروس ساير  كارگاه بافندگي

  دوشنبه
  

    كارگاه بافندگي    ساير دروس

  سه شنبه
  

  دروس ساير  كارگاه چاپ و تكميل  دروس ساير

  چهار شنبه
  

  دروس ساير  آزمايشگاهفيزيك نساجي و   الياف نساجي وآزمايشگاه  دروس ساير

  پنجشنبه
  

    دروس ساير    دروس ساير

  
  .برنامه كارگاه الزاما به صورت دو روز پشت سر هم قرار داده شود:  توجه

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  تاستراح  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش
 

از نظر فضاي كارگاهي و امكانات و توجه بيشتر به وضع آموزش هنرجويـان در پايـه دوم و سـوم     صنايع نساجيبه منظور بهينه سازي آموزش كارگاهي در رشته 
  .مي نماييم وآموزش هر گروه بر مبناي برنامه ريزي ارائه خواهد شدتقسيم  Bو    Aنها را به دو گروه آ

  )طول سال تحصيلي(هفته30پايه دوم 
  كارگاه رنگرزي  شنبه  Aگروه 

  كارگاه ريسندگي  يكشنبه  
  پايه دوم                                

  كارگاه ريسندگي  شنبه  Bگروه 
  رگاه رنگرزيكا  يكشنبه  

  كارگاه رنگرزي با نمره مستقل
  كارگاه ريسندگي با نمره مستقل

  )طول سال تحصيلي(هفته30پايه سوم 
  كارگاه بافندگي  دوشنبه  Aگروه 

  كارگاه چاپ وتكميل نساجي  سه شنبه  
  پايه سوم                                

  كارگاه چاپ وتكميل نساجي  دوشنبه  Bگروه 
  ارگاه بافندگيك  سه شنبه  

  كارگاه بافندگي با نمره مستقل
  با نمره مستقل كارگاه چاپ وتكميل نساجي



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

 
  ايهاي فني و حرفههنرستان نقشه بردارينمونه برنامه هفتگي رشته 

  سال سوم  سال دوم  
         
  ساعت

  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  فتوگرامتري مقدماتي  شه برداري عمومينق سايـــــر دروس  عمليات مساحي  شنبه
نقشه (هندسه  )1(كارگاه محاسبه و ترسيم  يكشنبه

  )برداري
  روشهــــــــــــــــاي   كاربرد رايانه در نقشه برداري

  تعيين مـــــــــوقعيت

  عمليات نقشه برداري عمومي                    مساحي   مباني نقشه برداري  دوشنبه
سايـــــر   )2(كارگاه محاسبه و ترسيم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروسسايـــــ  سه شنبه

  دروس
 روشهــــــــــــــــــــــــاي كنترل و تنظيم   سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه

  رياــــــرددستگاههاي نقشه بـــــــــــــــ
  سايـــــر دروس

    سايـــــــــــــــــــــــر دروس    سايــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  روش اجراي كارگاه در رشته  نقشه برداري 
  .مي شونددر كارگاه تقسيم بندي مي شوند و هر هفته جاي آنها در كارگاه تعويض    B و A  نفري به دو گروه  30كالس : توضيحات
  :سال دوم
    1 2 3 4 5 6 7 8
  عمليات مســـــــــــاحي  شنبه Aگروه

  1كارگاه محاسبه وترسيم   يكشنبه
  

    1 2 3 4 5 6 7 8 
  1كارگاه محاسبه وترسيم   شنبه Bگروه

  عمليات مســـــــــــاحي  يكشنبه
  :سال سوم
    1 2 3 4 5 6 7 8
  عموميعمليات نقشه برداري   دوشنبه Aگروه

  2كارگاه محاسبه وترسيم   سه شنبه
  

    1 2 3 4 5 6 7 8 
  2كارگاه محاسبه وترسيم   شنبه Bگروه

  عمليات نقشه برداري عمومي  يكشنبه



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  
  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي صنايع چوب و كاغذنمونه برنامه هفتگي رشته 

  سال سوم  سال دوم  
 ساعت

  ايام هفته
1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  صنايع چوبتخصصي رسم فني   سايــــــر دروس  ساير دروس  ـــارگــــــــــــاهـــكـــــــــ  شنبه

  ـــــــر دروســسايـــــــ  ساير دروس  ــــــــاهــــارگــــــكـــــــــ  يكشنبه

    كــــــــــــارگــــــــــــاه    ساير دروس  صنايع چوب رســم فني عمومي  دوشنبه

  ـــــــــاهــــــارگـــــــــــــــــــكـــــــــ  ــــــر دروســــــــسايـــــــ  سه شنبه

  ــــــر دروســــــــسايـــــــ  ــــــر دروســــــــسايـــــــ  چهار شنبه

    ـــــــر دروســسايـــــــ    ـــــــر دروســسايـــــــ  پنجشنبه

  .بايد به صورت دو روز پشت سرهم در برنامه كارگاهي منظور شود برنامه كارگاهي الزاماً: توجه
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
١٦  

 

  هاي تخصصي رشته صنايع چوب وكاغذ هنرستانهاي فني و حرفه اي برنامه اجرايي كارگاه
  

  :كار گاه هاي تخصصي رشته صنايع چوب وكاغذ در دو سال تحصيلي عبارتند از
  

  ساعت در هفته  عنوان كارگاه  دروس كارگاهي
  12  ه مقدماتي چوبكار گا  سال دوم
                            

  6  كارگاه توليد  دروس كارگاهي
  4  مباني تكنولوژي برق صنعتي سال سوم

  4  كارگاه ساخت پروژه  
  روش اجرا 
ختلف كار با توجه به امكانات بندي انجام مراحل م تقسيم با هنرآموزان مستقل و با  Bو    Aدو گروه    در هر كالس در طول سال تحصيلي هنرجويان _سال دوم

  .كارگاهي ادامه فعاليت خواهن داد
  :كارگاه ساخت پروژه بعد از كار گاه توليد اجرا شود بنابر اين _سال سوم

به ) ساعت در هفته 14( هفته، سپس كارگاه توليد 5/8به مدت ) ساعت در هفته 14(اگر هنرجويان در يك گروه باشند ابتدا كارگاه مباني تكنولوژي برق صنعتي  _الف
هفته اجرا شده وپس از اتمام دوره هر كارگاه ارزشيابي بعمل آمده ونمرات آن  5/8به مدت ) ساعت در هفته 14( هفته و پس از آن كار گاه ساخت پروژه 13مدت 

  .ثبت شود



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
١٧  

 

  :به ترتيب زير اجرا ميشود 2اگر هنر جويان به دوگروه تقسيم شوند كارگاه _ب
  

  هفته دوم سال 15  فته اول ساله 15  ايام هفته  

گروه   
  الف

  )ساعت در هفته در طول سال6(  كارگاه توليد  شنبه

  يكشنبه
 8( مباني تكنو لوژي برق صنعتي

  )ساعت در هفته
 8( ساخت پروژهكار گاه 

  )ساعت در  هفته

 بگروه 
  شنبه

ساعت  8( ساخت پروژهكار گاه 
  )در هفته

( مباني تكنو لوژي برق صنعتي
  )ت در هفتهساع 8

  )ساعت در هفته در طول سال 6(  كارگاه توليد  يكشنبه
  

  :توضيحات
  .ساعت در هفته اجرا شود 6ساعت است، نبايد كمتر از  180هيچ واحد كار عملي كه كل زمان اجراي آن در سال كمتر از  -
  .اجرا شود) ساعت 6هر روز (كارگاه مقدماتي سال دوم بايد در دو روز متوالي -

  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
١٨  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي ساخت و توليدنه برنامه هفتگي رشته نمو
  سال سوم  سال دوم  

  8  7  6  5  4  3  2  1  8  7  6  5  4  3  2  1  ايام هفته

  شنبه
  

  رسم فني تخصصي  اجزائ ماشين  )2(محاسبات فني  كـــــــــــــــارگـــــــــاه

  يكشنبه
  

تكنولوژي و كاربرد برق در   اهاندازه گيري دقيق و ازمايشگ  ساير دروس   كارگاه
  ماشين ابزار

  ساير دروس

  دوشنبه
  

شناخت خواص مـواد    )1(محاسبات فني 
  صنعتي

    كارگاه    ساير دروس

  سه شنبه
  

  كـــــــــــــــارگـــــــــاه  ساير دروس  رسم فني

  چهار شنبه
  

  ساير دروس  سايـــــــــــــر دروس

  پنجشنبه
  

    يـــــــــــــر دروسسا    سايـــــــــــــر دروس

  .برنامه كارگاه الزاما به صورت دو روز پشت سر هم تنظيم شود: توجه
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
١٩  

 

  
  در هنرستان به روش معمولي ساخت وتوليدروشهاي پيشنهادي اجراي دروس كارگاهي رشته 

  :سال دوم
  بدون گروه بندي وبا حضور تمام هنرجويان: روش اول

  هفته 13  هفته 5/8  هفته 5/8  
8 

  ساعت
ارگاه مكانيك ك  شنبه

  عمومي
تكنولوژي و كارگاه 

  جوشكاري
  1تراشكاري 

6 
  ساعت

يكشن
  به

كارگاه مكانيك 
  عمومي

تكنولوژي و كارگاه 
  جوشكاري

  1تراشكاري 

  و يا
  هفته دوم 15  هفته اول 15    

8 
  ساعت

  1تراشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   شنبه

6 
  ساعت

يكشن
  به

تكنولوژي و كارگاه   عمومي كارگاه مكانيك
  جوشكاري

  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٠  

 

  
  )محدود بودن فضا و تجهيزات( هنرجويان به دو گروه تقسيم مي شوند: دوم روش

  هفته 13  هفته  5/8  هفته  5/8      
 Aگروه

14 
  ساعت

8 
  ساعت

كارگاه مكانيك   شنبه
  عمومي

تكنولوژي و كارگاه 
  جوشكاري

 1ــــاريتراشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
  ساعت

كارگاه مكانيك  يكشنبه
  عمومي

تكنولوژي و كارگاه 
  جوشكاري

 1تراشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

  
  هفته5/8  هفته  5/8  هفته  13      

 Bگروه

14 
  ساعت

8 
  ساعت

كارگاه مكانيك   1تراشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   شنبه
  موميع

تكنولوژي و كارگاه 
  جوشكاري

6 
  ساعت

كارگاه مكانيك   1تراشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   يكشنبه
  عمومي

تكنولوژي و كارگاه 
  جوشكاري

  روش اول با گروه بندي: سال سوم
  هفته 5/8  هفته 5/8  هفته 13      

 A 6گروه
  ساعت

رگاه ريخته تكنولوژي و كا  )2(تراشكاري   شنبهدو
  گري

  كارگاه ساخت وتوليد



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢١  

 

  8 
  ساعت

تكنولوژي و كارگاه ريخته   )2(تراشكاري   شنبهسه 
  گري

  كارگاه ساخت وتوليد

  
  
  

  هفته 13  هفته 5/8  هفته  5/8      
 Bگروه

  
6 

  ساعت
تكنولوژي وكارگاه   شنبهدو

  ريخته گري
  2تراشكـــاري   كارگاه ساخت وتوليد

8 
  ساعت

رگاه تكنولوژي وكا  شنبهسه 
  ريخته گري

  2تراشكـــاري   كارگاه ساخت وتوليد

  .و برنامه كارگاه براي تمام انها براساس زمان پيش بيني شده ارائه مي شود)  Aمثال(در اين روش تمام هنرجويان در يك گروه قرار گرفته: روش دوم بدون گروه بندي
 
  

  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٢  

 

  
  و حرفه اي هنرستانهاي فني مكانيك خودرومونه برنامه هفتگي رشته ن

  سال سوم  سال دوم  
 ساعت       

  ايام هفته
1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  ساير دروس  تكنولوژي شاسي وبدنه 2محاسبات فني  كــــــــــــــــارگـــــــــــــاه   شنبه
تكنـــــــولوژي  رســـــم فنــــــي تخصصي  ساير دروس  كـــــــــــارگــــــــاه  يكشنبه

 وتورهاي ديزلم
  اجزاء ماشين

    كـــــــــــارگــــــــاه    ساير دروس  تكنو لوژي مولد قدرت  دوشنبه
  3رياضي   كـــــــــــارگــــــــاه  ساير دروس  1رســـــم فنــــــي   1محاسبات فني   سه شنبه 
  ــــر دروسسايـــــــــــــــ 2محاسبات فني  سايـــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه
    سايـــــــر دروس  3رياضي     سايــــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه
  .          برنامه كارگاه الزامابه صورت دوروز پشت سرهم دربرنامه قرارداده شود:توجه

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  تراحتاس  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٣  

 

  
  روشهاي پيشنهادي اجراي دروس كارگاهي رشته مكانيك خودرو

  سال دوم
  رجويانبدون گروه بندي وبا حضور تمام هن: روش اول

  
  هفته 12  هفته 9  هفته 9  

كارگاه مكانيك   شنبه
  عمومي

  2كارگاه مولد قدرت   1كارگاه مولد قدرت 

يكشن
  به

كارگاه مكانيك 
  عمومي

  2كارگاه مولد قدرت   1كارگاه مولد قدرت 

  
  .هنرجويان به دو گروه تقسيم مي شوند: روش دوم

  
  هفته 12  هفته 9  هفته 9    

  گروه
A  

  2كارگاه مولد قدرت   1كارگاه مولد قدرت   يك عموميكارگاه مكان  شنبه
يكشن

  به
  2كارگاه مولد قدرت   1كارگاه مولد قدرت   كارگاه مكانيك عمومي



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٤  

 

  
  هفته 9  هفته 12  هفته 9    

  گروه
B  

  1كارگاه مولد قدرت   2كارگاه مولد قدرت   كارگاه مكانيك عمومي  شنبه
يكشن

  به
  1كارگاه مولد قدرت   2 كارگاه مولد قدرت  كارگاه مكانيك عمومي

 
  اشتراك فضاي كارگاه خواهندداشت BوAگروه  21تا  18ازهفته :توجه

  سال سوم
 هفته 10 هفته 10 هفته 10  

  گروه
A  
12  

 ساعت

دوشن
 به

 كارگاه موتورهاي ديزل كارگاه شاسي وبدنه كارگاه انتقال قدرت

سه 
 شنبه

 ورهاي ديزلكارگاه موت كارگاه شاسي وبدنه كارگاه انتقال قدرت

  
 هفته10 هفته10 هفته10  

  گروه
B 
12  

ساعت

دوشن
 به

كارگاه موتورهاي
 ديزل

 كارگاه شاسي وبدنه كارگاه انتقال قدرت

سه
 شنبه

كارگاه موتورهاي
 ديزل

 كارگاه شاسي وبدنه كارگاه انتقال قدرت



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٥  

 

  
  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي سراميكنمونه برنامه هفتگي رشته 

  سال سوم دومسال 
 ساعت

  ايام هفته
1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  )1(كـــــــــــــــارگـــــــــاه  شنبه
ماشين آالت
  سراميك

  سايـــــــــــــر دروس

  ساير دروس  )1(كـــــــــــــــارگـــــــــاه  يكشنبه
آماده سازي مواد
  اوليه سراميك

  ساير دروس  محاسبات در سراميك

    )2(كـــــــــــــــارگـــــــــاه     ساير دروس  عمومي رسم فني  هدوشنب
  )2(كـــــــــــــــارگـــــــــاه   ساير دروس  مواد اوليه سراميك  اجزاي ماشين  سه شنبه

  ساير دروس  شيمي تخصصي سراميك  شكل دادن و پخت سراميك  سايـــــــــــــر دروس چهار شنبه
    سايـــــــــــــر دروس    ر دروسسايـــــــــــــ  پنجشنبه

  .برنامه كارگاهي الزاما به صورت دو روز پشت سر هم در برنامه قرار داده شود: توجه 
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٦  

 

  برنامه اجرايي پيشنهادي براي رشته سراميك
 .كليه كالسها از ساعت اول شروع شود )1

 .ساعات خالي حتماً در آخر روز برنامه ريزي شوند )2

 .برنامه ريزي شوددرس رسم فني عمومي پشت سر هم  )3

 :به دو شيوه عمل شود 2و1در خصوص گارگاه  )4

  :شيوه اول
تمامي در هفته ساعت  8در صورتي كه امكانات و تجهيزات به حد كافي و تعداد دانش آموزان كم باشد بدون گروه بندي از ابتداي سال يك روز به مدت 

  .آزمايشگاه مواد اوليه سراميك آموزش داده مي شودساعت در هفته  6ت گارگاه شكل دادن و پخت سراميكها و يك روز به مدهنرجويان در 
  :شيوه دوم

a(  كارگاه)كالس به دو گروه . دو روز پشت سر هم در هفته ارائه و اجرا گردد) 1A,B   گارگاه مباني تكنولوژي برق صنعتي به يكي از گروهها . تقسيم شود
ساعت آموزش داده مي شود و سپس تكنولوژي و  14هفته با هفته اي  5/8مقدماتي مكانيك به مدت ساعت و سپس گارگاه  14هفته با هفته اي  5/8مدت 

 .ساعت آموزش داده مي شود و گروه دوم نيز مطابق جدول آموزش داده مي شود 14هفته با هفتهاي  13كارگاه عمومي سراميك به مدت 

 :براي مثال

  Aگروه
 ساعت 14

كنولوژي برق گارگاه مباني ت  )روز اول (شنبه 
  صنعتي

 )هفته 5/8(

  گارگاه مقدماتي مكانيك
 )هفته 5/8( 

  تكنولوژي و كارگاه عمومي سراميك
 )هفته 13(

روز (يكشنبه 
  )دوم

  مكانيك گارگاه مقدماتي گارگاه مباني تكنولوژي برق   تكنولوژي و كارگاه عمومي سراميك  )روز اول (شنبه  Bگروه



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٧  

 

روز (يكشنبه  ساعت 14
  )دوم

  صنعتي  )هفته 13(
  )هفته 5/8(

  )هفته 5/8(

b(  كارگاه)كالس به دو گروه . دو روز پشت سر هم در هفته ارائه و اجرا گردد) 2A,B   به  يكي از گروهها گارگاه شكل دادن و پخت سراميكها. تقسيم شود
ساعت آموزش داده مي شود و گروه  14هفته با هفته اي  13ت ساعت و سپس آزمايشگاه مواد اوليه سراميك  سراميك به مد 14هفته با هفته اي  17مدت 

 .دوم نيز مطابق جدول آموزش داده مي شود

  
  
  
  
 

 :براي مثال

  Aگروه
 ساعت 14

  )روز اول (دوشنبه 
 )هفته 13(آزمايشگاه مواد اوليه سراميك  سراميك  )هفته 17(گارگاه شكل دادن و پخت سراميكها 

  )روز دوم(سه شنبه 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٨  

 

  Bگروه
 ساعت 14

  )روز اول (دوشنبه 
 )هفته 17(گارگاه شكل دادن و پخت سراميكها  )هفته 13(آزمايشگاه مواد اوليه سراميك  سراميك 

  )روز دوم(سه شنبه 
  

  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٢٩  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي سيماننمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم 
 ساعت

  ايام هفته
1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  ساير دروس  مواد اوليه و استخراج  مواد نسوز و نسوز كاري  سايـــــــــــــر دروس  شنبه
  راهبري تجهيزات سيمان  موازنه مواد و انرژي  )1(كـــــــــــــــارگـــــــــاه  يكشنبه
    )2(كـــــــــــــــارگـــــــــاه     ساير دروس  عمومي رسم فني  دوشنبه

  )2(توليد سيمان   آزمايشگاه شيمي سيمان  شيمي سيمان  حاسبات فنيم  سه شنبه
آزمايشگاه 
  فيزيك سيمان

  ساير دروس

  سايـــــــــــــر دروس  سايـــــــــــــر دروس  )1(توليد سيمان   چهار شنبه
    سايـــــــــــــر دروس    سايـــــــــــــر دروس  پنجشنبه

  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٠  

 

  ه سيمانبرنامه اجرايي پيشنهادي براي رشت
 .كليه كالسها از ساعت اول شروع شود )1

 .ساعات خالي حتماً در آخر روز برنامه ريزي شوند )2

 .درس رسم فني عمومي پشت سر هم برنامه ريزي شود )3

ني تكنولوژي گارگاه مبا) ساعت  8(و هر هفته يك روز ) نوبت اول(يكي از گروهها به مدت نيم سال تحصيلي . تقسيم شود   A,Bبه دو گروه ) 1(كارگاه  )4
عوض مي   A,Bجاي گروههاي ) نوبت دوم(در نيمسال دوم سال تحصيلي . برق صنعتي و گروه دوم در همان روز  گارگاه مقدماتي مكانيك را مي گذرانند

 .شود و برنامه مطابق روش فوق انجام مي شود
 

  نيمه دوم سال تحصيلي  نيمه اول سال تحصيلي  
  گارگاه مقدماتي مكانيك تكنولوژي برق صنعتي گارگاه مباني ساعت A     8گروه
 گارگاه مباني تكنولوژي برق صنعتي  گارگاه مقدماتي مكانيك ساعت B     8گروه

  
 

 .مطابق برنامه در يك روز برنامه ريزي شود) 2(كارگاه  )5

  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣١  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي متالورژينمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم 
 ساعت

  ايام هفته
1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  سايـــــــــــــر دروس  ساير دروس  )1(كـــــــــــــــارگـــــــــاه  شنبه

  متالورژي آزمايشگاه  ساير دروس  )1(كـــــــــــــــارگـــــــــاه  يكشنبه
  بات فنيسمحا

  تخصصي
  ساير دروس

اصول تكنولوژيكي   دوشنبه
  ريخته گري

    )2(كـــــــــــــــارگـــــــــاه    عمومي يرسم فن

  محاسبات فني  سه شنبه
  عمومي

  رسم مدل و قالب  )2(كـــــــــــــــارگـــــــــاه  ساير دروس  شناخت فلزات

  سايـــــــــــــر دروس  چهار شنبه
  محاسبات فني
  تخصصي

  ساير دروس  اصول متالورژيكي ريخته گري

    سايـــــــــــــر دروس    ـر دروسسايــــــــــــ  پنجشنبه
  .برنامه كارگاهي الزاما به صورت دو روز پشت سر هم در برنامه قرار داده شود: توجه 

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٢  

 

  برنامه اجرايي پيشنهادي براي رشته متالورژي
 .كليه كالسها از ساعت اول شروع شود )1

 .ساعات خالي حتماً در آخر روز برنامه ريزي شوند )2

 .الب پشت سر هم برنامه ريزي شونددرس رسم فني و رسم مدل و ق )3

 12يكي از گروهها به مدت نيم سال تحصيلي و هر هفته . تقسيم شود   A,Bكالس به دو گروه . دو روز پشت سر هم در هفته ارائه و اجرا گردد) 1(كارگاه  )4
گارگاه ) ساعت6(تكنولوژي برق صنعتي و روز ديگر كارگاه مباني ) ساعت  6(ساعت كارگاه ريخته گري و گروه دوم در همان نيم سال يك روز در هفته 

عوض مي شوند و براي هر دو گروه برنامه مطابق روش فوق انجام   A,Bدر نيمسال دوم سال تحصيلي جاي گروههاي . مقدماتي مكانيك را مي گذرانند
ساعت و بعد از آن هم درس مباني تكنولوژي برق  12فته اي هفته با ه 5/7صمن اينكه مي توان براي هر گروه ابتدا كارگاه مقدماتي مكانيك را .مي شود

 :براي مثال  .ساعت آموزش داد 12هفته با هفته اي  5/7صنعتي را به مدت 

  نيمه دوم سال تحصيلي  نيمه اول سال تحصيلي    

 ساعت A     12گروه
 گارگاه مباني تكنولوژي برق صنعتي  )ساعت 6روز اول (شنبه 

  كارگاه ريخته گري
  گارگاه مقدماتي مكانيك )ساعت 6روز دوم (نبه يكش

 ساعت B     12گروه
  )ساعت 6روز اول (شنبه 

  كارگاه ريخته گري
 گارگاه مباني تكنولوژي برق صنعتي

  گارگاه مقدماتي مكانيك )ساعت 6روز دوم (يكشنبه 
هفته تحصيلي و هر هفته  18يكي از گروهها به مدت .تقسيم شود   A,Bكالس به دو گروه . دو روز پشت سر هم در هفته ارائه و اجرا گردد) 2(كارگاه  )5

هفته كارگاه  18هفته كارگاه ريخته گري و سپس  12گروه دوم ابتدا . هفته كارگاه ريخته گري خواهند داشت  12ساعت كارگاه مدلسازي و بعد از آن به مدت 10
     .از كارگاه مدلسازي استفاده مي شودهفته بصورت مشترك  6مدلسازي خواهند داشت كه در اين حالت 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٣  

 

  
  

  :براي مثال
هفته  6  هفته  12      

  مشترك
  هفته 12

 ساعت A     10گروه
  )ساعت 4روز اول (دوشنبه 

  )هفته  18(گارگاه مدلسازي 
 12(كارگاه ريخته گري

 )ساعت 6روز دوم (سه شنبه   )هفته 

 ساعت B     10گروه
  )ساعت 4روز اول (دوشنبه 

  )هفته  18(مدلسازي گارگاه  )هفته  12(اه ريخته گريكارگ
 )ساعت 6روز دوم (سه شنبه 

ساعت در  4(يكي از گروهها به مدت نيم سال تحصيلي . تقسيم شود  A,Bكالس به دو گروه . ساعت پشت سر هم ارائه و اجرا گردد 4آزمايشگاه متالورژي  )6
رارتي و گروه دوم در همان نيم سال تحصيلي آزمايشگاههاي خواص مكانيكي فلزات و  مصالح قالبگيري را مي آزمايشكاههاي متالوگرافي و عمليات ح) هفته 

  :براي مثال      .عوض مي شوند و برنامه مطابق روش فوق انجام مي شود  A,Bدر نيمسال دوم سال تحصيلي جاي گروههاي . گذرانند
  نيمه دوم سال تحصيلي  نيمه اول سال تحصيلي    
 آزمايشگاههاي خواص مكانيكي فلزات و مصالح قالبگيري آزمايشكاههاي متالوگرافي و عمليات حرارتي )ساعت 4(يكشنبه  Aگروه
 آزمايشكاههاي متالوگرافي و عمليات حرارتي آزمايشگاههاي خواص مكانيكي فلزات و مصالح قالبگيري )ساعت 4(يكشنبه  Bگروه

  
  .راي تمام هنر جويان كالس كافي باشد نياز به گروه بندي به شكل فوق نبوده و همه هنرجويان با هم آموزشها را فرا خواهند گرفتچنانكه امكانات آزمايشكاه ب:توجه 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٤  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي تربيت بدني نمونه برنامه هفتگي رشته
  سال سوم  سال دوم  

  اعتس         
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

جدول   آزمونهاي ورزشي  دو و ميداني  )دختران(بدمينتون  آناتومي  ساير دروس  شنبه
مسابقات 
  ورزشي

  )پسران(فوتبال

  آمادگي دفاعي  هندبال  زبان تخصصي  ژيمناستيك  ايمني وكمك هاي نخستين  يكشنبه
    بسكتبال  فيزيولوژي    ساير دروس  واليبــــال  دوشنبه

  ساير دروس  )دختران(تيراندازي  ـاشنـــــ  ساير دروس  سه شنبه
  )پسران(كشتي

تغذيه و بهداشت   فيزيولوژي  ساير دروس  چهارشنبه
  مواد غذايي

شناخت تاسيسات 
  و اماكن ورزشي

  ساير دروس

   ساير دروس تنيس روي ميز  آمادگي جسماني روانشناسي عمومي ساير دروس  پنجشنبه

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 امه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستانبرن

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٥  

 

  
  ه فني و حرفه ايهنرستانهاي  شاخ چاپمونه برنامه هفتگي رشته ن

  سال سوم  سال دوم  
  8  7  6  5  4  3  2  1  8  7  6  5  4  3  2  1  ايام هفته
محاسبات فني   ساير دروس  كــــــــــــــارگــــــــــاه  شنبه

  تخصصي
مواد 

  شنــــــــــــــاسي
  وري چاپآفن 

ــــــر سايــــــــــــــــــــــــــ  )3(رياضي   كــــــــــــــارگــــــــــاه  يكشنبه
  دروس

شناخت مواد   دوشنبه
  صنعتي

    كــــــــــــــارگــــــــــاه    رســـــــــــــــــم فني

  ساير دروس  كــــــــــــــارگــــــــــاه  مباني چاپ  سايــــــــــــر دروس  سه شنبه
  ــــــــــاهكــــــــــــــارگ  سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهار شنبه
    سايـــــــــــــــــــــر دروس  )3(رياضي     سايــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه

  :  پايه دوم توضيحات
  )ساعت 6هر هفته  هفته 30(تكنولوژي وكارگاه پيش از چاپ   )ساعت 6( شنبه
 )هفته 15(مباني تكنولوژي برق صنعتي  )هفته 15(كارگاه مكانيك مقدماتي   )ساعت 8( يكشنبه

  ساعت 8هفته دوم هر هفته  15  ساعت 8هفته اول هر هفته  15  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٦  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي چاپ دستيمونه برنامه هفتگي رشته ن
  سال سوم سال دوم  

  ساعت
 ايام هفته

1 2 3 4 5 6  7 8 1 2 3 4  5  6 7  8  

  كـــــــــارگاه لوحه سازي و چــــــــــــــــــــــاپ  ايرانتاريخ هنر   1طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي  شنبه

  خوشنويسي پرسپكتيو  آشنايي با تاريخ چاپ  مبـــــــــــــــــــــاني هنر هاي تجسمي يكشنبه
   2طــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي   سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس دوشنبه
  ساير دروس  طراحي نقوش سنتي    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس سه شنبه
سايــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1عكـــــــــــــــــاسي  تكنولوژي چـــــــــــاپ چهارشنبه

  ــر دروس

  نقاشي كاربردي

    سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس    ـــــــــــــــــر دروسسايـــــــــــــــــــــــــــــــــ پنجشنبه

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6  استراحت  3و  4  استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٧  

 

  
  
  
  
  

  چاپ دستيروش اجراي كارگاه  هاي رشته 
  :سال دوم

    1  2  3  4  5  6  
  گروه
A  

  1طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي   شنبه

  مبــــــــــــــــــــــــــــاني هنر هاي تجسمي  يكشنبه

  
    1  2  3  4  5  6  

  گروه
B  

  مبــــــــــــــــــــــــــــاني هنر هاي تجسمي  شنبه

  1طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي   يكشنبه
  :سال سوم

    1  2  3  4  5  6  7  8  

گر   كارگاه لوحه سازي و چــــــــاپ  شنبهوه 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٨  

 

 ـــــــــــوشنويسيخــــ پـــــــــــــــــــــرسپكتيو  يكشنبه
  ساير دروس  2طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي   دوشنبه
سه 
  شنبه

  ساير دروس  طــــــــــــــــــــــــــراحي نقوش سنتي

  
  
  
  
  

    1  2  3  4  5  6  7  8  

وه 
گر

B  

  خـــــــــــــــوشنويسي پـــــــــــــــــــــرسپكتيو  شنبه
  كـــــــــــــــــــــــــــارگاه لوحه سازي و چــــــــاپ  يكشنبه
  ساير دروس  طــــــــــــــــــــــــــراحي نقوش سنتي  دوشنبه
سه 
  شنبه

  ساير دروس  2طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي 

 
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٣٩  

 

  ايهنرستانها در شاخه فني وحرفه  صنايع شيميايينمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت         
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

 بهداشت وايمني  كـــــــــــارگـــــــــاه  سايـــــــــــــــــــــر دروس  ربرد رايانهمباني و كا  شنبه
فرايندهاي   ـــــارگــــــــــاهكـــــــــ  سايـــــــــــــــــــــر دروس صنايع شيمياييشناخت  شيمي آلي  يكشنبه

  شيميايي
رســـــــــــــم فني   دوشنبه

  عمومي
    1شيمي معدني   آزمايشگاه شيمي تجزيه    شيــــمي عمــــومي

سايـــــــــــــــــــــر  1 آزمايشگاه شــــــــيمي آلي  سه شنبه
  دروس

  در  عمليات دستگاهي  1شيمي تجزيه 
  صنايع شيميايي

  دروسساير 

  آمادگي دفاعي  سايـــــــــــــــــــــر دروس  آزمايشگاه شيــــمي عمــــومي  ايشگاه شناخت موادآزم  چهارشنبه
    سايـــــــــــــــــــــر دروس    سايـــــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه

                                                               
  
  
  
  
  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 استراحت  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٠  

 

  
  

  مسال دوم                                                                                                                سال سو                                                     
  صنايع شيميايي عمليات دستگاهي در  )گروه الف(شنبه    آزمايشگاه شيمي عمومي  آزمايشگاه شناخت مواد  )گروه الف(چهارشنبه 

  گارگاه فرآيندهاي شيميايي  )گروه ب(يكشنبه 
  گارگاه فرآيندهاي شيميايي  )گروه الف(شنبه     آزمايشگاه شناخت مواد  آزمايشگاه شيمي عمومي  )ب(گروه (چهارشنبه 

  عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي  )گروه ب(يكشنبه 
  :توضيحات

  ).باشدساعت مي 4هر عنوان آزمايشگاه .(شونددو گروه تقسيم شده و مطابق جدول فوق آموزش داده ميآموزان به دانش در سال دوم -
  .ساعت در هفته تشكيل مي شود 6ساعت در هفته و كارگاه درس فرآيند هاي شيميايي  6در سال سوم كارگاه درس عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي  -

               
  
  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤١  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي صنايع غذاييهفتگي رشته  نمونه برنامه
  سال سوم  سال دوم  

 ساعت       
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

هاي فراورده  سايــــــــــــــــــــــر دروس  ميكروبيولوژي  آزمايشگاه ميكروبيولوژي  شنبه
  دامي

هاي فراورده
  گياهي

    كارگاه فراورده هاي دامي  شيمي و آزمايشگاه  آزمايشگاهزيست شناسي و   يكشنبه
    كارگاه فراورده هاي گياهي    ساير دروس  فيزيك و آزمايشگاه  دوشنبه
اصول كنترل   اصول تغذيه   سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  سه شنبه

  كيفيت
بهداشت وايمني 

كار در كارخانجات 
 مواد غذايي

  ساير دروس

    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس    سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه
    ماشينهاي صنايع غذايي  سردخانه وانبار    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه

  
  

  
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
 7و  8 استراحت  زنما 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٢  

 

  انهاي شاخه فني و حرفه ايهنرست ناوبرينمونه برنامه هفتگي رشته  
  سال سوم سال دوم  

 ساعت       
  ايام هفته

1 2 3 4 5 6  7 8 1 2 3 4  5  6 7  8  

ساختمـــــــــــان و تعادل 1ملــــــــــــــــواني  شنبه
  كشتي

  روش هاي ماهيگيري  ناوبري ساحلي تخميني وكار بانقشه

سايــــر  )3(رياضي   روش مخابرات بين المللي دريايي در دريـــــــابقـــــــا  كمك هاي اوليه پزشكي در دريا  يكشنبه
  دروس

هواش ساخت وتعمير ادوات صيد  تاريخ معاصر ايران آتش نشـــــــــــــاني  دوشنبه
  ناسي

مباني رادار و
وسايل كمك 

  ناوبري

  

  سايــــر دروس زبان تخصصي وتخليه وبارگيري 2وانيمل سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  سه شنبه
مباني دريانوردي  چهارشنبه

  ساحلي تخميني
مباني علوم دريايي
  وشناخت شناورها

قوانين راه ووظايف افسر نگهبان در  سايــــــــــــــــــــــــــر دروس
  دريا

سايــــر  )3(رياضي 
  دروس

   جغرافياي عمومي و استان سايــــــــــــــر دروس   ــــــــــــــــــر دروسسايـــــــــــــــــــــــــ  پنجشنبه
  

  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 ستراحتا  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٣  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي مكانيك موتورهاي دريايينمونه برنامه هفتگي رشته  
  سال سوم  سال دوم  

 ساعت       
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  وكـــــــــارگاه) 2(اصول مكانيك دريايي   بقـــــــا در دريـــــــا  )1(يملــــــــــــــــوان  شنبه
سايــــــــــــــــــــــر   كمك هاي اوليه پزشكي در دريا  يكشنبه

  دروس
سايـــــــــــــــــــــر   رســـــم فني عمومي

  دروس
مباني علوم   آتش نشـــــــــــــاني  دوشنبه

دريايي وشناخت 
  شناورها

    نولوژي وكارگاه جوشكاريتك  

  آمادگي دفاعي  سايــر دروس  باني هيدروليك صنعتيم  سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  سه شنبه
استاتيك   سايــر دروس  سايــــــــــــــــــــر دروس  فيزيك مكانيك  چهارشنبه

  وديناميك
جغرافياي عمومي و   محيط زيست دريايي

  اناست
    سايــــــــــــــــــــــــــــر دروس    وكارگاه) 1(اصول مكانيك دريايي   پنجشنبه

  
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه   

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
 7و  8 احتاستر  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٤  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه ايالكترونيك ومخابرات دريايي نمونه برنامه هفتگي رشته  
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  ساير دروس  آزمـــــــايشگاه و كــــــارگاه الكترونيكي    سايــــــر دروس  1ـــواني ملـــــــــــــ  شنبه
 آشنايي با دستگاههاي كمك ناوبري  )3(رياضي   2مباني برق   بقـــــــا در دريـــــــا  كمك هاي اوليه پزشكي در دريا  يكشنبه
    ساير دروس  راديويي مباني مخابرات   سايــــــر دروس  آتش نشـــــــــــــاني  دوشنبه
مباني علوم   سه شنبه

دريايي وشناخت 
  شناورها

سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  دروس

آزمايشگاه مباني مخابرات 
  راديويي

  كــــــارگاه ســـيم كشي

  ـــــــــــــــر دروسسايـــــــــــــــــــــــ  2فيزيك   سايـــــــــــــــــــــــــــر دروس  1مباني برق   چهارشنبه
الكترونيك   پنجشنبه

  1عمومي 
سايـــــــــــــــــــــر 

  دروس
    رســــــم فني  )3(رياضي   

  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه   
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 استراحت  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٥  

 

  هنرستانهاي كشاورزي شاخه فني و حرفه اي ماشينهاي كشاورزينمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

ماشـــــــــــينهاي ثابت   شنبه
  كشــــــــــــــــــــاورزي

تاريخ معاصر 
  ايران

 جغرافياي عمومي و استان  ماشـــــــــــينهاي تهيه زمين و كاشت

ها و ماشينهاي پمپ  ماشــــــــــــينهاي داشت و برداشت  ابزار شناسي وعمليات كارگاهي  موتور هاي احتراقي  يكشنبه
  آبياري

    )نظري(كاربرد و سرويس تراكتور    سايـــــــــــــــــــــــر دروس  بهدوشن
  )نظري و عملي(تجهيزات و ماشينهاي باغباني   محاسبات فني  سايـر دروس  آب و خـــــــاك و گياه  سه شنبه

 سايــــــــــــــــــــــر دروس  دامپروري  سايــــــــــــــــــــــر دروس  چهار شنبه
    سايــــــــــــــــــــــر دروس    اجزائ ماشين رســـــــم فني عمومي  پنجشنبه

  : توضيحات سال دوم
  .در دو روز پشت سر هم و به صورت گروه بندي اجرا شود) درس موتور هاي احتراقي و درس ابزار شناسي و عمليات كارگاهي(درس ماشينهاي ثابت كشاورزي و  - 1 
  .گروه بندي ندارد درس آب وخاك وگياه نياز به -2
  .ساعت پشت سر هم ارائه گردد 4ليكن بصورت  .درس رسم فني عمومي نياز به گروه بندي ندارد -3

  : توضيحات سال سوم
  .درس دامپروري نياز به گروه بندي ندارد -1 
  .گروه بندي اجرا شوددرس ماشينهاي تهيه زمين و كاشت و درس ماشينهاي داشت و برداشت در دو روز پشت سر هم و به صورت  -2
  .در يك روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شود) بخشهاي نظري وعملي(ودرس تجهيزات و ماشينهاي باغباني ) بخش عملي( درس كاربرد و سرويس تراكتور - 3  
  . درس پمپ ها و ماشينهاي آبياري نياز به گروه بندي ندارد - 4  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 استراحت  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٦  

 

  هنرستانهاي كشاورزي شاخه فني و حرفه اي عي وباغيامور زرانمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  كـــــــاري ديم توليــــــــــــــــــد محصــــــــــــــوالت زراعــــــــي  سايـــــــــــــــــــــــــــــر دروس  دامپــــــــــــــروري  شنبه
  منابع طبيعي  آب و خــــــــــــــــــــــــــاك  يكشنبه

  ومحيط زيست
توليــــــــــــــــــد محصــــــــــــــوالت 

  باغــــــــــي
  ساير دروس

    سايــــــــــــــــــر دروس  ماشينهاي زراعي    )كاربرد و سرويس( تراكتور  زراعت و باغباني عمومي  دوشنبه
  مساحي و نقشه برداري  ماشينهاي زراعي  تارخ معاصر ايران  1حفظ نبـــــــاتـــــات   شنـــــــاسيگيـــــاه   سه شنبه

  تجهيزات و ماشينهاي باغباني  2حفظ نبــــــــــــاتـــــــات   سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهار شنبه
    سايـــــــــر دروس  ي عمومي و استانجغرافيا    سايــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه

  : توضيحات سال دوم
  .و درس گياه شناسي در يك روز پشت سر هم و به صورت گروه بندي اجرا شود 1درس حفظ نباتات   -1 
  .درس آب وخاك توسط دو نفر هنر آموز و   به صورت گروه بندي اجرا شود -2
  .در يك روز پشت سر هم و به صورت گروه بندي اجرا شود) كاربرد و سرويس(درس زراعت و باغباني عمومي و درس تراكتور  -3
  .درس دامپروري نيار به گروه بندي ندارد -4

  : توضيحات سال سوم
  .درس توليد محصوالت زراعي و درس توليد محصوالت باغي در دو روز پشت سر هم و به صورت گروه بندي اجرا شود -1 
  .جهيزات و ماشينهاي باغباني در يك روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شودو درس ت 2درس حفظ نباتات  -2
  . ودرس مساحي و نقشه برداري در يك روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شود) عملي(درس ماشينهاي زراعي -3
   ر جويان اجرا شوددو ساعت از ساعات عملي درس ماشينهاي زراعي درهر هفته به صورت بازديد براي كل هن-4

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 استراحت  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٧  

 

  هنرستانهاي فني و حرفه اي امور دامينمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

جانـــــــــــــــــــور   شنبه
  شنـــــــــــــــــــــاسي

  ساير دروس  اصول پـــــــــــــــرورش طيور  ساير دروس

  ساير دروس  اصول پــــــــــــــــــرورش دام  ساير دروس  تشــــــــــريح و فيزيــــــــــــولوژي  نبهيكش
منابع طبيعي ومحيط    سايـــــــــــــــــر دروس  دوشنبه

  زيســــــــــــــت
    سايـــر دروس  صنايع غذايي

رورش زنبورعسل وكرم اصول پ  اصــــــــول تغذيه دام  ميكروبيـــــــــولوژي  سه شنبه
  ابريشم

  اصول پرورش آبزيان

تاريخ معاصر   چهارشنبه
  ايران

  زراعت وباغباني عمومي  تاسيسات وتجهيزات دامپروري  سايـــــــــــــــر دروس

    سايــــــر دروس جغرافياي عمومي و استان    سايــــــــــر دروس  پنجشنبه
  
  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 استراحت  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٨  

 

  
    :توضيحات سال دوم

  .ي و درس تشريح و فيزيولوژي در دو روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شوددرس جانورشناس -1 
  .درس ميكروبيولوژي و درس اصول تغذيه دام در يك روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شود - 2

   :توضيحات سال سوم
  .گروه بندي اجرا شود درس اصول پرورش طيور و درس اصول پرورش دام در دو روز پشت سرهم و به صورت -1 
  .درس اصول پرورش زنبورعسل وكرم ابريشم ودرس اصول پرورش آبزيان  در يك روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شود - 2

  .درس  تاسيسات وتجهيزات دامپروري و درس زراعت وباغباني عمومي در يك روز پشت سرهم و به صورت گروه بندي اجرا شود - 4
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٤٩  

 

  
  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي كودكياريبرنامه هفتگي رشته  نمونه 

  سال سوم  سال دوم  
 ساعت       

  ايام هفته
1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

روانشناسي   فنون مراقبت و نگهداري كودك  شنبه
  عمومي

بهداشت  تغذيه و  بهداشت رواني  
  مواد غذايي

  بيماريهاي شايع كودكان

    ساير دروس  هاي نخستينايمني وكمك  آموزشي دتوليد وكاربرد موا  ـــــــر دروسسايــــ  يكشنبه
    ساير دروس  پرورش خالقيت در كودكان    سايـــــــــــــــــــــــــر دروس  دوشنبه
اصول و مفاهيم   سه شنبه

آموزش وپرورش 
  پيش از دبستان

بهداشت فردي   ساير دروس
  وعمومي

بهداشت مادر 
  وكودك

  پرورش پيش دبستاني اي آموزش وفعاليت ه

  مشـــــــاهده كودك     بهداشت مادر وكودك          سايـــــــــــر دروس  چهارشنبه
آزمايشگاه  زيست   زيست شناسي  پنجشنبه

  شناسي
    سايـــــــــــــــــــــــــر دروس  

                      
  .اجرا شود) مركز پيش دبستاني _مركز بهداشتي(ساعت در هفته در محل  8ه در ميان   درسهاي بهداشت مادر وكودك و مشاهده كودك يك هفت - 1:توضيحات

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه             .هنر آموز مربوط به هريك از درس هاي فوق در طول سال تحصيلي ثابت است -2
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

 7و  8 استراحت  نماز 5و  6 استراحت 3و  4 استراحت 1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 
7:30  9:15 – 9  10:45 – 

9:15  11 – 10:45  12:30 - 
11  

12:50 – 
12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 

13:10  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٠  

 

  هنرستانهاي فني و حرفه ايمعدن نمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

  ساعت
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

فراوري مواد   اكتشاف معدن  كــــــــارگـــاه  شنبه
  معدني

خدمات فني در 
  معادن

  آمادگي دفاعي

تكنولوژي واستخراج   سايـر دروس  كـــــــــــارگـــاه  يكشنبه
  2معدن 

    سايــــــــــر دروس

    ــــــــارگـــــــــــــــــــــــــاهكـــــــــــــــــــ    سايـر دروس  رســــــــــم فني عمومي  دوشنبه
چالزني (حفاري   سه شنبه

  )و آتش كاري
  تكنولوژي

  1واستخراج معدن 
  كـــــــــــــــــــــــــــارگـــــــــــــــــــــــاه  مين وآزمايشگاهزعلوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــر دروسسايـــــــــ  سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه
    سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس    سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه

 
 
 
  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥١  

 

  )بدون گروه بندي(شيوه تنظيم برنامه ارائه عناوين كارگاهي رشته معدن در پايه دوم و سوم 
  

  هفته  5/8  هفته  5/6  هفته 5/6  فتهه  5/8  سال دوم
  نقشه برداري عمومي و عمليات  مباني تكنولوژي برق صتعتي  تكنولوژي و كارگاه استخراج  كارگاه مقدماتي مكانيك  )ساعت  8(شنبه 

  ي و عملياتنقشه برداري عموم  مباني تكنولوژي برق صتعتي  تكنولوژي و كارگاه استخراج  كارگاه مقدماتي مكانيك  )ساعت  6(يكشنبه 
  

  هفته 8  هفته 8  هفته 8  هفته 6  سال سوم
تكنولوژي و كارگاه استخراج   تعمير و نگهداري تجهيزات معدن  كارگاه اتومكانيك معدن  )ساعت  7(دوشنبه 

  معدن
  نقشه برداري معدن و عمليات

كارگاه استخراج  تكنولوژي و  تعمير و نگهداري تجهيزات معدن  كارگاه اتومكانيك معدن  )ساعت  8(شنبه سه
  معدن

  نقشه برداري معدن و عمليات

  
  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٢  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي نقاشينمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

 ساعت       
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  ساير دروس 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طراحـــــ  1چاپ دســـــــــــــــتي   1عكــــــــــــــــــــــاسي   شنبه
  كــــــــــــــــــارگاه نقاشي   1طراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   يكشنبه
مباني هنـــــــــــــــــــــــــــر هاي   دوشنبه

  تجسمي
    كــــــــــــــــــارگاه رنگ در نقاشي  ساير دروس

آشنايي با هنر  هسه شنب
  هاي تجسمي

تاريخ هنر 
  جهان

تاريخ معاصر   ساير دروس
  ايران

  تاريخ هنر ايران  1حجم ســـــازي   آشنايي با مكاتب نقاشي

  ساير دروس  علم منـــــاظر ومرايـــــا  سايــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه
ر سايــــــــــــــــــــــــــــــــ  پنجشنبه

  دروس
جغرافياي عمومي و   

  استان
سايــــــــــر 

  دروس
  

  )ارائه بصورت گروه بندي(در صورت كمبود امكانات و يا فضاي كارگاهي : سال دوم
  )ارائه بصورت گروه بندي(در صورت كمبود امكانات و يا فضاي كارگاهي : سال سوم 

  
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه   

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٣  

 

  گروه
  الف

  گروه    1ـــــــــــي طراحـــــــــــــــــــــــــــــــــ  شنبهيك
  الف

كــــــــــــــــــــــــارگاه   شنبهيك
  نقاشي

مباني هنـــــــــــــــــــــــــــر هاي   شنبهدو
  تجسمي

كــــــــــــــــــارگاه رنگ   شنبهدو  
  در نقاشي

كـارگاه 
 نقاشي

  گروه
  ب

مباني هنـــــــــــــــــــــــــــر هاي   شنبهيك
  تجسمي

  گروه  
  ب

كــــــــــــــــــارگاه رنگ   شنبهيك
  در نقاشي

كـارگاه 
 نقاشي

  كـــــــــــــــــــــــــــــارگاه نقاشي  شنبهدو   1طراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   شنبهدو
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٤  

 

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي گرافيكنمونه برنامه هفتگي رشته 
  سومسال   سال دوم  

  ساعت          
   ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

  مباني تصوير سازي  علــــم مناظر و مرايا  تاريخ هنر ايران  1 طـــــــــــــــراحي  شنبه

  مبــــــاني هنرهاي تجسمي  يكشنبه
  

  سايــــــــــــــــر دروس  در گرافيك خط   خوشنويسي

  
  دوشنبه

    تاريخ معاصر ايران
  سايــــــــــــــــر دروس

  

    
  كـــــــــارگاه گرافيك 

  

  سايــــــــــــــــر دروس  )2(عكــاسي   )1(عكـــــاسي   كارگاه چاپ دستي  سه شنبه

  تاريخ هنر جهان  2طــــــــــــراحي   سايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه

  پايه و اصول صفحه آرايي    ـــــــــــــــــــــــــــر دروسسايــــــــ  پنجشنبه
  

 جغرافياي عمومي و استان
  

  

  .به صورت متوالي و در دو روز پشت سر هم در برنامه قرار داده شود) ساعت 6هر كدام با (و مباني هنرهاي تجسمي ) 1(هاي طراحيدرس: توجه
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه   

 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٥  

 

  نمونه روش اجراي دروس كارگاهي در رشته گرافيك
  :سال دوم

  
  1طراحي   شنبه  Aگروه 

  مباني هنرهاي تجسمي  يكشنبه
  

  مباني هنرهاي تجسمي  شنبه  Bگروه 
  1طراحي   يكشنبه

  
  .عكاسي يا گرافيك تدريس شودرشته توسط هنر آموزان فارغ التحصيل  اًدرس عكاسي منحصر - 1

  .تدريس شود معماري، صنايع دستي، گرافيك، نقاشيرشته هاي درس مباني هنرهاي تجسمي توسط فارغ التحصيالن  - 2

  :سال سوم

  .تدريس شود معماري و نقاشيگرافيك، توسط فارغ التحصيالن  )پرسپكتيو(مرايا  درس علم مناظر و - 1

  .شود گرافيك تدريسفارغ التحصيل از رشته توسط هنرآموزان  "مباني تصويرسازي منحصرا پايه و اصول صفحه آرايي و ،درس كارگاه گرافيك، خط در گرافيك - 2

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٦  

 

  هنرستانهادر شاخه فني و حرفه اي الكترونيكنمونه برنامه هفتگي رشته  
  سال سوم  سال دوم  

 ساعت       
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

مدارهاي   كــــــــــــــــــــــــــارگــــــــــــــــــــــــــاه  شنبه
  1الكتريكي 

الكترونيك 
  2عمومي 

تاريخ معاصر   يتالمباني ديج
  ايران

  سايــــــــــــــــــــــر دروس  )3(رياضي  2الكترونيك عمومي  جغرافياي عمومي و استان  كـــــــــــــــــــارگــــــــــــــــــاه  يكشنبه

الكترونيك   مبـاني بـــرق  دوشنبه
  1عمومي 

اصول اندازه 
  گيري

    سايــــر دروس  مباني مخابرات وراديو  

مدارهاي   )3(رياضي   رســـــــــــــــــم فني  مباني برق  )2(رياضي   شنبهسه 
  1الكتريكي 

سايــــــــــــــــــــــــر 
  دروس

  آمادگي دفاعي  كــــــــــــــــــــــــــارگــــــــــــــــــــــــــاه  سايــــــــــــــــــــــــــــر دروس  چهارشنبه
    كــــــــــــــــــــــــــارگــــــــــــــــــــــــــاه    ـــــــــــــــــــــر دروسسايـ  )2(رياضي   پنجشنبه

  .تنظيم برنامه كارگاه به صورت دو روز پشت سرهم در برنامه هفتگي الزامي مي باشد :توجه 
 
  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٧  

 

  ضوابط و روش ارائه دروس كارگاهي رشته الكترونيك
  ) :شيوه بدون گروه بندي(پايه دوم 

  هفته 7  هفته 7  هفته 9  هفته 7  
كارگاه مقدماتي   )ساعت 8(شنبه 

  مكانيك
كارگاه سيم كشي 

1  
كارگاه الكترونيك 

  مقدماتي
آزمايشگاه اندازه 
  گيري الكتريكي

كارگاه مقدماتي  )ساعت5(يكشنبه
  مكانيك

كارگاه سيم كشي 
1  

كارگاه الكترونيك 
  مقدماتي

آزمايشگاه اندازه 
  گيري الكتريكي

  .روش همه هنرجويان همزمان آموزشهاي هر عنوان درس كارگاهي را فرا مي كيرند در اين
  

  .تقسيم مي شوند) ب( و) الف(به دو گروه) اول مهر ماه(كليه هنرجويان در ابتداي سال تحصيلي :با شيوه گروه بندي دومپايه 
گروه دوم  هفته و 7به مدت  )ساعت در هفته 13(مكانيك  مقدماتي كارگاهدر درس ) الف "مثال(يك گروه از هنرجويان ) 1(طبق جدول شماره  :نيمسال اول

را   1گروه الف برنامهĤموزش كارگاه سيم كشي آموزش مي بينند ودر پايان هفته هفتم  هفته 9به مدت ) ساعت در هفته  13) (1(در درس كارگاه سيم كشي) ب"مثال(
تا پايان  10كارگاه سيم كشي را به پايان رسانده و از هفته  9گروه ب در پايان هفته . ادامه مي يابد 16ا پايان هفته هفته آغاز نموده و ت 9ساعت در هفته به مدت  13با 

استفاده  1الزم به توضيح است كه هفته هشتم و نهم هر دو گروه از فضا و امكانات كارگاه سيم كشي . درس كارگاه مقدماتي مكانيك را آموزش خواهند ديد 16هفته 
   ).را بايد آموزش ديده باشند و داراي نمره مستقل در ليست درس مربوطه باشند 1هر دو گروه درس كارگاه سيم كشي  16در پايان هفته (نمايند،يم

در درس ) ب"مثال(و گروه دوم ) ساعت در هفته 13(در درس كارگاه الكترونيك مقدماتي ) الف "مثال(يك گروه از هنرجويان ) 1(طبق جدول شماره  :نيمسال دوم
پس از امتحان پاياني جاي دو گروه در كارگاه يا كارگاهها ) 23(هم زمان آموزش مي بينند ودر پايان هفته ) ساعت در هفته  13(آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٨  

 

ه هنرجويان سال دوم رشته الكترونيك درس كارگاه در پايان نيمسال دوم كلي( .مربوط را طبق برنامه خواهند ديد آموزش سال تحصيليعوض مي شود وتا پايان 
  .)الكترونيك مقدماتي و درس آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي را بايد آموزش ديده باشند و داراي نمره مستقل در ليست درس مربوطه باشند

  
  واحدي - روش ارائه دروس كارگاهي در سال دوم رشته الكترونيك نظام سالي ) :1( جدول

  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هفته

گروه 
  الف

  آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي  كارگاه الكترونيك مقدماتي  1كارگاه سيم كشي   كارگاه مقدماتي مكانيك

گروه 
  ب

  كارگاه الكترونيك مقدماتي  تريكيآزمايشگاه اندازه گيري الك  كارگاه مقدماتي مكانيك  1كارگاه سيم كشي 

  
كليه هنر جويان سال سوم رشته الكترونيك در نيمسال اول درس كارگاه الكترونيك عمومي ودر ) پيش نياز( به منظور رعايت ارتباط طولي محتواي دروس :سال سوم

  .نيمسال دوم آزمايشگاه مباني مخابرات و راديو را بايد آموزش ببينند
  

  :  نكات ضروري
  . درس كارگاهي در برنامه هفتگي بايد دردو روز متوالي ارائه گردد -1  
هر عنوان درس كارگاهي و آزمايشگاهي به صورت مستقل مي باشد و نمره آن بايد درليست مربوط به                     - 2

                           .ه آموزشي توسط هنرآموز يا هنرآموزان مربوطه درج پس از امضا به منظور ثبت در رايانه و كارنامه هنرجو به دبيرخانه تحويل گرددآن درس ود رپايان هر دور
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٥٩  

 

  هنرستانهاي  شاخه فني و حرفه اي الكتروتكنيكي رشته نمونه برنامه هفتگ
  سال سوم  سال دوم  

  8  7  6  5  4  3  2  1  8  7  6  5  4  3  2  1  ايام هفته
  شنبه
  

ماشينهاي   كــــــــــــــارگــــــــــاه
 ACالكتريكي 

مدارهاي 
  الكتريكي

كاربرد 
  ساير دروس  الكترونيك

  يكشنبه
  

يخ معاصر تار  كــــــــــــــارگــــــــــاه
  ايران

ماشينهاي 
 DCالكتريكي 

ماشينهاي 
  ساير دروس  )3(رياضي   ACالكتريكي 

اصول اندازه   سايـر دروس  مباني برق  دوشنبه
    كــــــــــــــارگــــــــــاه    گيري

  كــــــــــــــارگــــــــــاه  سايـر دروس  مباني برق  رسم فني  سه شنبه

ماشينهاي  ــــــــــر دروسسايـــــــــــــــــ چهار شنبه
DCالكتريكي 

مدارهاي  )3(رياضي 
  ساير دروس  الكتريكي

جغرافياي عمومي و  مباني و كاربرد رايانه    سايــــــــــــــر دروس  پنجشنبه
    استان

  .تنظيم برنامه كارگاه به صورت دو روز پشت سر هم در برنامه الزامي است :توجه 

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
 برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
٦٠  

 

  
  هنرستانهاي فني وحرفه اي الكتروتكنيكهاي تخصصي رشته  بر نامه اجرائي كار گاه

  :) شيوه اول با گروه بندي(سال دوم
  

  )ساعت 14هفته اي (سال تحصيلي 15اول تا هفته  هفته

  هفته دوم 7  اولهفته  8  هفته دوم 8  هفته اول 7
 Aگروه 

 مكانيك مقدماتي كارگاه
 Aگروه

  1كارگاه سيم كشي 
  Bگروه 
  1كشي  كارگاه سيم

  Bگروه 
  مكانيك مقدماتي كارگاه

  

  )ساعت 14هفته اي (تا پايان سال تحصيلي 16 هتهف

  هفته دوم 8  اولهفته  7  هفته دوم 7  هفته اول 8

 Aگروه 
 2كارگاه سيم كشي 

 Aگروه 
 كارگاه تعمير لوازم خانگي

  Bگروه 
كارگاه تعمير لوازم 

  خانگي

  Bگروه 
 2كارگاه سيم كشي 

  
  .آغاز هر نيم سال تحصيلي هر دو گروه به مدت يك هفته از فضاي كارگاهي به صورت مشترك استفاده خواهند نموددر هفته هشتم : توجه

  
  :) شيوه دوم بدون گروه بندي(سال دوم

  
  نيمسال دوم نيمسال اول  

  2كارگاه سيم كشي  1كارگاه سيم كشي )ساعت در هفته 8( شنبه 

  كارگاه تعمير لوازم خانگي مكانيكتيمقدماكارگاه )ساعت در هفته 6( يكشنبه 
  : سال سوم

  )ساعت 14هفته اي ( هفته بعدي17 )ساعت14هفته اي( هفته اول  13
  Aگروه 
  صنعتي كارگاه برق

 Bگروه
  سيم پيچي كارگاه

  Aگروه
  سيم پيچي كارگاه

  Bگروه 
  صنعتي كارگاه برق

  )ساعت 14اي هفته (هفته بعدي  13 )ساعت14هفته اي(هفته اول 17
  .هفته مورد استفاده هر دو گروه قرار مي گيرد 4به  مدت  14كارگاه برق صنعتي از هفته 

  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦١

  
 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٢

  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٣

  هنرستانهاي  شاخه فني و حرفه اي طراحي و دوختنمونه برنامه هفتگي رشته 
  سال سوم  سال دوم  

         
  ساعت

  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

طراحــــــــي اندام و   ساير دروس  1ــــــــارگـــــــاه كــــ  شنبه
  لبــــــاس

  ساير دروس

  ساير دروس  رنگ شناسي تخصصي لباس  ساير دروس  1كـــــــارگـــاه   يكشنبه

    2كــــــــــــارگـــــــــاه     مبــــــــــاني هنرهاي تجســــــــمي  دوشنبه

  2كــــــــــــــارگـــــــــاه   ساير دروس  1ــي طراحــــــــــــــــــــــ  سه شنبه

  سايــــــــر دروس  1الگو دوخت لباس كودك    سايــــــــــــــــــــر دروس  چهار شنبه

    سايـــــــــــــــــر دروس    سايـــــــــــــــــــر دروس  پنجشنبه
  .ر داده شودبرنامه الزاما به صورت دو روز پشت سر هم در برنامه قرا: توجه

  
  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 

  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان
  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٤

  برنامه رشته طراحي و دوخت
هـر   1دوخـت  و  1درس الگو بدين گونه كه . كه با دو كد و دو نمره مجزا در برنامه ارائه مي گردد. ميباشد 1دوخت و  1الگو شامل دو درس  : 1كارگاه  درس - 1

  .كدام داراي ليست نمره و كد درس جدا و ارزشيابي جدا گانه مي باشند
توسط يك هنر آموز ارائه شود و به هيچ عنوان هنر آموز الگو و دوخت از يكديگر تفكيك نشوند تا خللي در تدريس  "در يك گروه، حتما 1 الگو ودوخت درس - 2

  .صورت نپذيرد
  .ساعت به صورت متوالي در دو روز به شكل چرخشي ارائه گردد 8هر كدام با هفته أي  2دوخت و درس    2الگو درس   - 3
  .ساعت به صورت متوالي ارائه گردد 6هفته اي  اي تجسميمباني هنر هدر س   - 4
  .ساعت به صورت متوالي ارائه گردد 6هفته اي  1طراحي درس  - 5
  .در برنامه به صورت چرخشي ارائه گردد مباني هنر هاي تجسميو درس  1طراحي درس   - 6
  توالي  وچرخشي  ارائه گرددساعت به صورت م 6هفته اي  رنگ شناسي تخصصي لباسو درس  طراحي اندام و لباسدر س   - 7
  .ساعت به صورت متوالي در يك روز ، در دو گروه و دو كارگاه و دو هنر آمور مجزا ارائه گردد 4هفته اي  1الگو و دوخت لباس كودك درس   - 8

  نحوه ارائه برنامه 
  : سال دوم
  :1پيشنهاد 

  ستاي يكديگر با دو هنر آمور مجزا مورد نيار مي باشددر را 1و دو كارگاه دوخت  1در اين برنامه در يك روز دو كارگاه الگو  - 1
  .ساعت در هفته به صورت متوالي در يك روز، در دو گروه و دو كارگاه و دو هنر آموز مجزا ارائه مي گردد 6با  1درس الگو  -2
  .جزا ارائه مي گرددساعت در هفته به صورت متوالي در يك روز در دو گروه و دو كارگاه ودو هنر آموز م 8با  1درس دوخت  - 2



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٥

  
  

ايام   نام گروه  شـــــــرح
  هفته

  تو ضيحات  8  7  6  5  4  3  2  1

آما ردانش آموزان يـك  : مثال
ــه دو  30كــالس  نفــره كــه ب

  .گروه تقسيم مي گردد
  1كارگاه 

  Aگروه 
  نفر 15

ــر   1دوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  شنبه ــك هن ــا ي ب
ـــــــــــــــــــــگوالــــــــــ  يكشنبه  آموز

1  
 

  Bگروه 
  نفر 15

ــر   1دوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  شنبه ــك هن ــا ي ب
الـــــــــــــــــــــــــــــــــگ  يكشنبه  آموز

  1و 
 

آما ردانش آموزان يـك  : مثال
ــه دو  30كــالس  نفــره كــه ب

  .گروه تقسيم مي گردد
و مباني  1درس طراحي 

  تجسميهنرهاي 

  Aگروه 
  نفر 15

با دو هنر آموز    مبــــــــاني هنر هاي تجسمي  دوشنبه
ــه   مجزا ســــ

  شنبه
  1طراحـــــــــــــــــــــــي 

  Bگروه 
  نفر 15

با دو هنر آموز   1طراحــــــــــــــــــــــي   دوشنبه
ــه   مجزا ســــ

  شنبه
   مبــــــــاني هنر هاي تجسمي

  
  
  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٦

  
  
  

  :2پيشنهاد 
  :به شكل زير ارائه مي گردد 1و دوخت  1انچه هنرستاني داراي يك كارگاه دوخت مي باشد برنامه كارگاه الگو چن

ايام   نام گروه  شــــــرح
  هفته

  تو ضيحات  8  7  6  5  4  3  2  1

آما ردانش آموزان يـك  : مثال
ــه دو  30كــالس  نفــره كــه ب

  .گروه تقسيم مي گردد
  1كـــارگاه 

  Aگروه 
  نفر 15

ــر    1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دوخ  شنبه ــك هن ــا ي ب
    1الـــــــــــــــــــــــــــــــگو   يكشنبه  آموز

  Bگروه 
  نفر 15

ــت   1الـــــــــــــــــــــــــــــگو   شنبه دوخ
1  

ــر   ــك هن ــا ي ب
  آموز

    1دوخـــــــــــــــــــــــــــت   يكشنبه
ـ : مثال ك آما ردانش آموزان ي

ــه دو  30كــالس  نفــره كــه ب
  .گروه تقسيم مي گردد

و مباني  1درس طراحي 
  هنرهاي تجسمي

  Aگروه 
  نفر 15

با دو هنر آموز     مبــــــــاني هنر هاي تجسمي  دوشنبه
ــه   مجزا ســــ

  شنبه
    1طراحـــــــــــــــــــــــي 

  Bگروه 
  نفر 15

موز با دو هنر آ    1طراحــــــــــــــــــــــي   دوشنبه
ــه   مجزا ســــ

  شنبه
ــاي   ــر هـ ـــاني هنـ مبــــــــ

  تجسمي
  

  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٧

  
  
  
  :ال سومس

  .درس رنگ شناسي تخصصي سال سوم را ارائه نمود 1در اين برنامه مي توان به جاي هنر هاي تجسمي درس طراحي اندام ولباس و به جاي درس طراحي 
  

  تو ضيحات  8  7  6  5  4  3  2 1  ايام هفته  نام گروه  شـــــــــــرح
دانش آموزان يك : ثالم

نفره كه به دو  30كالس 
  .گروه تقسيم مي گردد

  2كـــارگـــاه 

  Aگروه 
  نفر 15

دوخــــــــــــــــــــت   دوشنبه
2  

  با يك هنر آموز  

  2الــــــــــــــــــــــــگو   سه شنبه
  Bگروه 

  نفر 15
الــــــــــــــــــــــــگو   دوشنبه

2  
  با يك هنر آموز  

  2دوخـــــــــــــــــــــت   سه شنبه
دانش آموزان يك : مثال

نفره كه به دو  30كالس 
  .گروه تقسيم مي گردد

  2كـــارگـــاه 

  Aگروه 
  نفر 15

چهارشن
  به
  

 هر گروه با يك   1دوخت لباس كودك  و الگو
  هنر آموز مجزا

  Bگروه 
  نفر 15

چهارشـــن
  به

   1دوخت لباس كودك  و الگو

  
  



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٨

  هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي نقشه كشي عمومينامه هفتگي رشته نمونه بر
  سال سوم  سال دوم  

  8  7  6  5  4  3  2  1  8  7  6  5  4  3  2  1  ايام هفته

يا كارگاه ) دختران(   تكنولوژي و كارگاه نقشه كشي  كـــــارگـــــــــــــاه   شنبه
  ماشين ابزار

  ساير دروس

  )2(نقشــــــــــــه كشي  )ا(نقشـــــــــــــه كشي   يكشنبه
محاسبات فني   دوشنبه

1  
شناخت و 
  خواص مواد

    اجزائ ماشين  اندازه گيري دقيق وآزمايشگاه    ساير دروس

  ساير دروس  هندسه ترسيمي 2محاسبات فني  ساير دروس  سه شنبه

  ساير دروس  ساير دروس  چهار شنبه
    ساير دروس    ساير دروس  پنجشنبه

  .زاما به صورت دو روز پشت سر هم تنظيم شودبرنامه كارگاه ال: توجه
  
  
  
  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٦٩

  در هنرستان به روش معمولي روش اجراي دروس كارگاهي رشته نقشه كشي عمومي
  :سال دوم 

  )ساعتي 8هفته  15( .ساعت ارائه مي گردد  120كارگاه مكانيك عمومي درسي است مستقل با نمره مستقل كه در _1
  )ساعتي 8هفته  15( .ساعت ارائه مي گردد 120ي است مستقل كه در تكنولوژي و كارگاه جوشكاري درس - 2
  )ساعتي 8هفته  15( .ساعت ارائه مي گردد 120تكنولوژي و كارگاه ريخته گري درسي است مستقل با نمره مستقل كه در  - 3

  .ارائه شود) 3ترجيحا (  3و يا  2ضمنا يكي از دو كارگاه رديف . كارگاهها بايد در يك روز و پشت سر هم ارائه گردد:تذكر
  :هنر جويان به دو گروه تقسيم شوند.

  هفته آخر سال 15  هفته اول سال 15  
يا  )جوشكاري(تكنولوژي و كارگاه   كارگاه مكانيك عمومي گروه الف

  ريخته گري
يا  )جوشكاري (تكنولوژي و كارگاه  گروه ب

  ريخته گري
  كارگاه مكانيك عمومي

  :سال سوم 
  :ابزار هنر جويان به دو گروه تقسيم شوند دركارگاه ماشين

  )ساعت 6( سال دومهفته  15  )ساعت 6( هفته اول سال 15  
  فرزكاري و صفحه تراشكاري  تراشكاري گروه الف
  تراشكاري  فرزكاري و صفحه تراشكاري  گروه ب



  وزارت آموزش وپرورش
  متوسطه معاونت آموزش

 و كاردانش اي هاي فني حرفه دفتر آموزش

  هاي فني و حرفه اي و كاردانش دفتر آموزش
  

 

٧٠

اي هاي فني و حرفه هنرستان كشي معماري نقشهنمونه برنامه هفتگي رشته   
  ومسال س  سال دوم  

  ساعت         
  ايام هفته

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  2  3  4  5  6  7  8  

  شنبه
  ساير دروس  طراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  )الف(نقشه كشي معماري گروه 
  )ب(كارگاه حجم وماكت سازي گروه 

  ساير دروس

  يكشنبه
  مصالح شناسي  مبــــــــاني هنر هاي تجســــــــــــمي

ي با بناهاي آشناي
  تاريخي

  )الف(كارگاه حجم وماكت سازي گروه 
  )ب(نقشه كشي معماري گروه 

    1عناصر وجزئيات ساختمان   ساير دروس    ترســــــــــــيم فني و نقشه كشي  دوشنبه
  )الف(نقشه برداري گروه   ر دروســـــــساي  مباني و كاربرد رايانه  سه شنبه

  )ب(متره برآور گروه 
  )ب(ي گروه نقشه بردار

  )الف(متره برآور گروه 
  )الف(كاربرد رايانه در نقشه كشي گروه   ر دروســـــــــــــــساي  چهارشنبه

  )ب(مباني طراحي معماري گروه 
  )ب(كاربرد رايانه در نقشه كشي گروه 

  )الف(مباني طراحي معماري گروه 
    ر دروســـــــــــساي  پنجشنبه

سيسات أت
  ساختمان

    روسسايــــر د

  

  دقيقه 45هر ساعت آموزش حداقل : توجه 
  برنامه روزانه ساعات آموزشي و پرورشي هنرستان

  7و  8  استراحت  نماز  5و  6 استراحت  3و  4 استراحت  1و  2 صبحگاهي

7:30 – 7:15  9 – 7:30  9:15 – 9  10:45 – 9:15  11 – 10:45  12:30 - 11  12:50 – 12:30  13:10 – 12:50  14:40 – 13:10  

 


