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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: برق صنعتی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: برق صنعتی
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  45تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9969-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

1 
 تربیت دینی و اخالقی

 

 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1قرآن  عربی، زبان

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 دروس:خوشه 

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2برق کار صنعتی درجه 

20 

 2برق کار صنعتی درجه 
14 

 2درجه  PLCر وکار
 0-4/2/55/84کد  8-4/2/15/55کد  8-4/2/15/55کد  9

 272ساعت  450ساعت  640ساعت 

 
 

 
 

نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای 
 ارتینگ(

2 
 0-12/1/1/33/23کد   

 58ساعت   

  

  

 

  

 استاندارد مهارت اختیاری

5     

 160ساعت    

  
  

  
  

  
 

      

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 36 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ه)سمینار(، نخالقابرنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  * کارورزي متناسب با رشته مهارتی
استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي  استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از 110 -85زمان  - 

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 خاب و تدریس می گردد.توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتمی باشد، با  پایه فنی/ فنی( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: برق ساختمان

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: برق ساختمان 
 2پایه فنی: شایستگی های تعداد ساعت  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9های غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی  گروه: برق و رایانه 9962-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 1ریاضی  -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2برق کار ساختمان درجه 
22 

 1برق کار ساختمان درجه 
12 

نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای 
 ارتینگ(

2 
 0-12/1/1/33/23کد  8-4/1/28/55کد  8-4/2/28/55کد 

 58ساعت  390ساعت  700ساعت 

 

 

 

  

 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 8-3/2/46/51کد    14

 450ساعت   

    

 

 اختیاریاستاندارد مهارت 

2     

 64ساعت    
   

  
  

 
      

 تجمیعی* کارورزی        

 36 جمع 34 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50)ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي  ان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیی به زمساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیل 110 -85زمان  - 

     حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 .گرددنتخاب و تدریس می می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1از جدول دروس )پیوست شماره  استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی **



3 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تابلوسازی برق صنعتی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تابلوسازی برق صنعتی
 4پایه فنی: شایستگی های تعداد ساعت  42تعداد ساعت عمومی: 

 -: **انتخابیتعداد ساعت  50: (شایستگی های فنی) مهارتی تعداد ساعت

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9958-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

1 
 تربیت دینی و اخالقی

 

 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)ریاضی، شایستگی هاي پایه فنی 

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2برق کار صنعتی درجه 

20 

 2برق کار صنعتی درجه 
14 

 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 8-3/2/46/51کد  8-4/2/15/55کد  8-4/2/15/55کد  14

 450ساعت  450ساعت  640ساعت 

 
 

 

 

نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای 
 ارتینگ(

2 
 0-12/1/1/33/23کد   

 58ساعت   

         

  
  

  

  

  

       

      

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 36 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین 

  ساعت اجرا شود. 240  * کارورزي متناسب با رشته مهارتی

ي هاارزشیابی شایستگیشود. همچنین میراي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه ساعت ب 110 -85زمان  -

 نتیجه محور خواهد بود.اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و حرفه

مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **



4 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نصب و سرویس آسانسور

 صنعت زمینه: نصب و سرویس آسانسوررشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9959-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 دوازدهمپایه  پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

  

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 دریل کار و اره کار

2 

 نصاب و تعمیرکار آسانسور 

12 

 نصاب و تعمیرکار آسانسور 

 8-2/1/65/51کد  8-2/1/65/51کد  8- 33/ 1/51 /3کد  11

 336ساعت  384ساعت  66ساعت 

 مک نصاب آسانسورک 

 6 

 نگهداری آسانسور 

3 

 استاندارد مهارت اختیاری

  7412-05-015-01کد   7412-05-017-1کد   4

 128ساعت  100ساعت  175ساعت 

 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

14 

 

 

 

  
 

   8-3/2/46/51کد 
  450ساعت 

   

  
  

     

     

 تجمیعی* کارورزی        

 33 جمع 35 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

شایستگی هاي استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی  ن آموزش مجموعهساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زما 110 -85زمان  -
    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

 تدریس می گردد.نتخاب و می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **



5 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ماشین های الکتریکی

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: ماشین های الکتریکی
 2: پایه فنیساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه  9963-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 
15 

 2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 
14 

 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 8-3/2/46/51کد  8 -53 /47 /2 /4کد  8 -53 /47 /2 /4کد  14

 450ساعت  440ساعت  480ساعت 

 راه اندازی پمپ های صنعتی
5 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

   9 -69 /42 /1 /1کد  4

 128ساعت   160ساعت 

 

 

   

 

  

 

 
   

   

   

 تجمیعی* کارورزی      

 36 جمع 34 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50)ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

هاي ان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ی به زمساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیل 110 -85زمان  -

     حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **



6 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر لوازم خانگی برقی
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9960-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و 

 2گردنده درجه 
22 

تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی 

 1درجه 
13 

تعمیر کار ماشین های لباسشویی، 

 خشک کن و ظرفشویی
14 

 8 -55 /75 /1 /3کد  8 -55 /77 /1 /3کد  8 -55 /77 /2 /1کد 

 450ساعت  422ساعت  700ساعت 

 

 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

3    

 96ساعت   

  

 

 

 
   

   
   

 تجمیعی* کارورزی      

 35 جمع 33 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100 تا 50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي وساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در ط 110 -85زمان  -

    جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 

انتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: الکترونیک صنعتی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: الکترونیک صنعتی
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9964-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2 فیزیک -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 الکترونیک کار صنعتی 
22 

 کاربر رایانه
9 

 1درجه  PLCر وکار
 0-4/1/55/84کد  3-3/0/1/24/42کد  8-5/1/53/52کد  9

 272ساعت  300ساعت  715ساعت 

 
 

 2درجه  PLCر وکار
9 

 استاندارد مهارت اختیاری

  0-4/2/55/84کد   2 

 64ساعت  272ساعت  
  

  

  

  

 

       

     
  

  
  

  

  

        

      

 تجمیعی* کارورزی        

 31 جمع 38 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي نی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر ساعت براي ارزشیابی مبت 110 -85زمان  - 
    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

شد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.می باپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 سیستم های صوتی و تصویریرشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: سیستم های صوتی و تصویری رشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  گروه: برق و رایانه 6215-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 محتواییدامنه  ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2قرآن  عربی، زبان 1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 تعمیر کار رادیو و ضبط صوت
11 

 تعمیرکار تلویزیون رنگی

 8-3/1/23/54کد  8-54/ 4/1/25کد  3-3/0/1/24/42کد  17

 535ساعت  352ساعت  300ساعت 

 تعمیر کار رادیو و ضبط صوت
9 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته

 8-1/3/1/23/54کد   8-54/ 4/1/25کد  3

 102ساعت  64ساعت  288ساعت 

  
    

  
  

  
  

      

  

  
  

  

  

      

      

 تجمیعی* کارورزی        

 38 جمع 35 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند بسند تحول  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

یه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پاساعت براي ارزشیابی  110 -85زمان  -

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **



9 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رومیزی و همراه تلفن هایرشته مهارتی: تعمیر 

 صنعت زمینه: تعمیر تلفن های رومیزی و همراه رشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: پایه فنیساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  45های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  گروه: برق و رایانه 9966-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 کاربر رایانه

9 

 تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات

4 

 دستگاه های دورنگار و فاکستعمیرکار 

 8-2/1/27/54کد  8-3/1/35/56 3-3/0/1/24/42کد  12

 382ساعت  138ساعت  300ساعت 

 طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال 
16 

 تعمیرکار تلفن همراه

4 

 استاندارد مهارت اختیاری

  8-3/1/36/56کد  0-3/1/90/32کد  5

 160ساعت  130ساعت  500ساعت 

 

  

 

 

 
  
  

   

   
  

  
  

  

  

       

      

 تجمیعی* کارورزی        

 35 جمع 30 جمع 40  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

اي پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر ساعت براي ارزشیابی مب 110 -85زمان  -

        حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: اتوماسیون صنعتی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: اتوماسیون صنعتی
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9971-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم دهمپایه 

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1 بدنیتربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 غیر فنیشایستگی هاي 

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 1فیزیک  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 الکترونیک کار صنعتی 

22  
 مکاترونیک 

13 
 مکاترونیک 

 8-1/1/13/44کد   8-1/1/13/44کد   8-5/1/53/52کد  13

 400ساعت  420ساعت  715ساعت 

 
 

 

  

 استاندارد مهارت اختیاری

2    

 64ساعت   

  

  
  

  

  

        

      

  
    

  
  

  
      

 تجمیعی* کارورزی        

 33 جمع 35 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی مهارت در طول سال تحصیلی به  ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي 110 -85زمان  -

    هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 مهارتی: تعمیر ابزار دقیق رشته 

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر ابزار دقیق 
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  برق و رایانهگروه:  9970-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2و اخالق(  تعلیمات دینی )دینی، قرآن 2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 تعمیرکار ابزار دقیق
17 

 تعمیرکار ابزار دقیق
15 

 تعمیرکار ابزار دقیق
 8-2/1/32/42کد  8-2/1/32/42کد  8-2/1/32/42کد  16

 516ساعت  480ساعت  544ساعت 

 
 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

2    

 64ساعت   
  

  
  

  

  

        

      

      

  
    

  
  

  
      

 تجمیعی* کارورزی        

 36 جمع 35 جمع 34  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ل سال ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طو 110 -85زمان  -

    هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تعمیر دستگاه های پزشکی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر دستگاه های پزشکی 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  61تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 114جمع کل ساعات آموزشی:  9شایستگی های غیرفنی: تعداد ساعت  مکانیکگروه:  9967-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیاستانجغرافیای عمومی و 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 و پزشکی های دستگاه تعمیر

 بیمارستانی
17 

 بیمارستانی و پزشکی های دستگاه تعمیر

20 
 8 -52 /32 /1 /2کد  8 -52 /32 /1 /2کد  3- 24/42/  0/1 /3کد 

 637ساعت  544ساعت  300ساعت 

 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال 
15 

 

 

 

   0-3/1/90/32کد  

   500ساعت 

 

 

 
 

 

 

   
   
  

  
 

   

 تجمیعی* کارورزی      

 38 جمع 37 جمع 39  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي مساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  110 -85زمان  - 

 اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب 
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: برنامه نویسی بازی های رایانه ای

 صنعت زمینه:  برنامه نویسی بازی های رایانه ایرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  56تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 111جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 6137-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 دوازدهمپایه  پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( سواد رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی ) -- --
 دیریت تولید(م -2 نوین

2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 2ریاضی  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 scratchبرنامه نویسی 
1 

 برنامه نویسی بازی های رایانه ای

 0-10/2/1/79/84کد  2523-53-130-1کد  3-3/0/1/24/42کد  7

 216ساعت  40ساعت  300ساعت 
 کاربر نرم افزار اداری

7 
 مهارت عمومی برنامه نویسی

 10 

 بازاریابی الکترونیکی

 2513-53-044-1کد  0-4/3/1/80/84کد  3-4/1/24/42کد   2

 64ساعت  325ساعت  230ساعت 
 ICDL2رایانه کار 

 1 
 بازی سازی مقدماتی با موتور یونیتی

2 

 (Game Net)ای های شبکهمدیر بازی
 42/3512کد  2515-53-117-1کد  2523-53-040-1کد   3

 90ساعت  75ساعت  32ساعت 
 کاربر اندروید

2 
 

 

 Poserکاربر 

 14/2513کد   2513-53-001-1 کد 7
 220ساعت   48ساعت 

 (E-Citizenشهروند الکترونیکی )

2 

 

 

 Illustratorکاربر 

 62/2513کد   3-2/5/1/24/42کد  3
 108ساعت   77ساعت 

 تجمیعی* کارورزی    

 40 جمع 35 جمع 36  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5اجراي بند زمینه سازي براي 

 ساعت( 100تا  50محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموع 110 - 85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
ی انتخاب و تدریس می می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای

 صنعت زمینه:  عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ایرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 6138-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  هاي خارجیزبان  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( سواد رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 رایانه شخصی عمومیکارور 

2 
CompTIA +A 

 102/2511کد  2533-53-113-1کد  3-3/0/1/24/42کد  2
 60ساعت  62ساعت  300ساعت 
 Tabletکارور 

1 
 کاربر اندروید

2 

 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

 40/3512کد  2513-53-001-1کد  06/1349کد   3

 100ساعت  48ساعت  30ساعت 
 اداریکاربر نرم افزار 

7 
 Laptopتعمیرکار 

3 

 تعمیر کار تلفن همراه

 8-3/1/36/56کد  36/3513کد  3-4/1/24/42کد   4
 130ساعت  95ساعت  230ساعت 

اسمبل و ارتقا دهنده کامپیوترهای 
 شخصی

3 

 مونتاژ رایانه
2 

 تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند
 2513-53-053-1کد  2/1/1/5/2523کد  39/3512کد  2

 50ساعت  64ساعت  100ساعت 
 (E-Citizenشهروند الکترونیکی )

2 

 PC-Laptopتعمیرکار ماهر 

6 

 بازاریابی الکترونیکی

 2513-53-044-1کد  2513-53-88-1کد  3-2/5/1/24/42کد  2

 64ساعت  172ساعت  77ساعت 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 فروشگاه اینترنتیمدیر 
 41/3512کد     2

 70ساعت  64ساعت  

 تجمیعی* کارورزی    

 33 جمع 37 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ه)سمینار(، یادگیري پروژه نخالقابرنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی  اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعهساعت بر 110 - 85زمان  - 

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
ی انتخاب و تدریس می توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشمی باشد، با پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: برنامه نویسی پایگاه داده

 صنعت زمینه:  برنامه نویسی پایگاه دادهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: پایه فنیساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 110جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 6140-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1زبان قرآن عربی، 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 دروس: خوشه

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 زندگیمدیریت خانواده و سبک  2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

)ریاضی، شایستگی هاي پایه فنی 

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 2ریاضی  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 کاربر رایانه

9 
 مهارت عمومی برنامه نویسی

10 
 SQL Access کاربر بانک اطالعاتی

 2/3/1/80/084کد   0-4/3/1/80/84کد   3-3/0/1/24/42کد  6

 180ساعت  325ساعت  300ساعت 
 کاربر نرم افزار اداری

7  
 طراحی صفحات وب 

 6 

 Windows Applicationبرنامه نویسی 
 

 3512-48کد  1 -66 /43 /3/1 کد 3-4/1/24/42کد  3
 100ساعت  190ساعت  230ساعت 

 (E-Citizenشهروند الکترونیکی ) 
2 

 

  

 Web Application برنامه نویس

 3512-51کد    3-2/5/1/24/42 کد 3
 100ساعت   77ساعت 

 Phpتوسعه دهنده وب با     

 2513-53-131-1کد       4
 130ساعت     
 

  

 

 

 برای صفحات وب HTMLبرنامه نویسی 
 1-3/1/75/84کد    5

 170ساعت   

 تجمیعی* کارورزی        

 39 جمع 38 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  رشته مهارتیکارورزي متناسب با * 
ی شود. همچنین ارزشیابی اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

 فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت شایستگی
ی انتخاب و تدریس می می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد 

 رشته مهارتی: تولید محتوای الکترونیکی

 صنعت زمینه:  تولید محتوای الکترونیکیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  56تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 6272-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  هاي خارجیزبان  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

)ریاضی، شایستگی هاي پایه فنی 

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 رایانه کار مقدماتی

13 
 رایانه کار پیشرفته

10 
 Directorکاربر 

 ف.هـ -6/15-87کد  ف.هـ -2/1/15-91کد  ف.هـ -1/1/15-91کد  4

 120ساعت  330ساعت  420ساعت 
 طراح امور گرافیکی با رایانه  

7  
 کاربر میکس صدا و تصویر

7 

 Autodesk Mayaکاربر 

 ف. هـ 15 /14 -91کد  ف.هـ -5/15-87کد  ف.هـ -2/15-87کد   6
 180ساعت  230ساعت  240ساعت 

 

  

 

  

 Capturingکاربر 

 . هـف -11/15-91کد    5
 150ساعت   
  

 

 Flashکاربر 

 ف.هـ -3/15-87کد    4

 120ساعت   

 تجمیعی* کارورزی    

 37 جمع 37 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-ستگیمجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش ساعت بر 110 - 85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 مهارتی: طراحی و توسعه صفحات وبرشته 

 صنعت زمینه:  طراحی و توسعه صفحات وبرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 6273-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2دینی )دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 رایانه کار مقدماتی
13 

 رایانه کار پیشرفته
10 

 Flashکاربر 

 ف.هـ -3/15-87کد  ف.هـ -2/1/15-91کد  ف.هـ -1/1/15-91کد  4

 120ساعت  330ساعت  420ساعت 
 طراح امور گرافیکی با رایانه  

7 
 طراح صفحات وب )مقدماتی(

8 

 طراح صفحات وب )پیشرفته(

 ف. هـ -2/4/15-87کد  . هـف -1/4/15-87کد  ف.هـ -2/15-87کد   8
 240ساعت  270ساعت  240ساعت 

 

  

 

  

 Adobe Premierکاربر 

 ف.هـ -15/ 12-91کد    5

 150ساعت   
   

    
   

 تجمیعی* کارورزی    

 35 جمع 38 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ه)سمینار(، نخالقابرنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی  اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعهساعت بر 110 - 85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
ی انتخاب و تدریس می به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزش می باشد، با توجهپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تعمیر موتور خودرو

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر موتور خودرو 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42ساعت عمومی: تعداد 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 57تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 110جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6236-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 محتواییدامنه  ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی 

 2درجه 
22 

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی 
 1درجه 

13 

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی 
 1درجه 

12 
 8-23/43/ 1/ 4کد  8-23/43/ 1/ 4کد  8-4/2/23/43کد 

 384ساعت  416ساعت  720ساعت 

  

  
  
  
  

 کاربرد مدارک فنی خودرو
3 

 گازسوز اتومبیل تعمیرکار  
 8 -43 /94 /2 /2کد  7231 -01 /039 /1کد    7

 240ساعت  90ساعت   

   

 

 

 
    

    
      

 *تجمیعی کارورزی    

 37 جمع 36 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50حالل )ساالنه محور و آموزش مهارت تامین معاش 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

شایستگی موعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی مان آموزش مجساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به ز 110 -85زمان  - 
 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسطپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تعمیر موتور و برق خودرو

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر موتور و برق خودرو 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6114-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

)ریاضی،  شایستگی هاي پایه فنی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 

2 
22 

 2تعمیرکار برق خودرو درجه 

15 

 2تون آپ )تنظیم کار موتور( درجه 

15 
 8-3/2/95/43کد  8-3/2/42/55کد  8-3/2/23/43کد 

 480ساعت  480ساعت  720ساعت 

  

  
  
  
  

 

 

 
 

    

    

     

  
  

     

     

      

 *تجمیعی کارورزی    

 33 جمع 35 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5بند زمینه سازي براي اجراي 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

فه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضاساعت  110 -85زمان  - 
 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: تعمیر خودروهای تجاری

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر خودروهای تجاری 
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 53تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6121-1کد رایانه :  مهارتی: شماره رشته
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- --  2 فیزیک  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

تعمیرکار خودروهای تجاری )سنگین و  

 2نیمه سنگین( درجه 
15 

تعمیرکار خودروهای تجاری )سنگین و  

 2نیمه سنگین( درجه 
13 

تعمیرکار سیستم سوخت رسانی  
 موتورهای دیزل )پمپ ساز(

12 
 8-3/2/33/43کد   8-2/2/26/43کد   8-2/2/26/43کد  

 400ساعت  416ساعت  464ساعت 
تعمیرکار سیستم ترمز های نیوماتیکی  

 )هوای فشرده(
6 

 
 

خودروهای سنگین و نیمه برقکار 
 سنگین دیزلی

7 
 8-1/1/62/43کد   8-6/1/2/26/43کد  

 216ساعت   200ساعت 
 

  

  
  
  

 

 

    

 

 

   

      
   
      

 *تجمیعی کارورزی    

 37 جمع 35 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5اجراي بند زمینه سازي براي 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ین ارزشیابی شایستگی هاي اضافه می شود. همچنساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  110 -85زمان  - 

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 تعمیر موتورهای دیزل دریاییرشته مهارتی: 

تعمیر موتورهای رشته مهارتی )دیپلم(: 

  دیزل دریایی
 صنعت زمینه:

 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  تعمیر و نگهداری ماشین آالت گروه:  6122-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 اخالقیتربیت دینی و  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1خارجی  زبان زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 غیر فنی شایستگی هاي

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1) درس انتخابی

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- --  2 فیزیک   2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 سرویس و نگهداری خودرو

5 

 تعمیرکار موتورهای دیزل دریایی

13 

 تعمیرکار موتورهای دیزل دریایی

 8 -49 /29 /2 /3کد  8 -49 /29 /2 /3کد  8 -49 /81 /2 /4کد  8

 256ساعت  416ساعت  160ساعت 

 ر موتورهای بنزینی قایقیتعمیرکا
10  

 

  

تعمیرکار سیستم سوخت رسانی 
   موتورهای دیزل )پمپ ساز(

12  

  
 8 -43 /33 /2 /3کد   8 -43 /46 /2 /3کد 

 400ساعت   320ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 

 

 

 
   

    64ساعت 
      

 *تجمیعی کارورزی        

 38 جمع 35 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی  يساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردها 110 -85زمان  - 
 داف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اه

ی انتخاب و تدریس می می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: خدمات فنی خودرو

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: خدمات فنی خودرو 
 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6115-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2 فیزیک -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
تعمیرکار اتومبیل سواری بنزینی درجه  

2 
22 

 سرویس و نگهداری خودرو

5 

 2تون آپ )تنظیم کار موتور( درجه 
15 

 8-3/2/95/43کد  8-3/2/81/49کد  8-3/2/23/43کد  

 480ساعت  160ساعت  720ساعت 

 
 

 2تعمیرکار اتومبیل های گازسوز درجه  

7 

 
  8-2/2/94/43کد    

  240ساعت  
 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

  
  
  

  

  

 64ساعت  
  

 

  

 
    

    

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 34 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ي پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر ساعت براي ارزشیابی مب 110 -85زمان  - 

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انمی باشد، با توجه به زمینه آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: خدمات پس از فروش خودروهای سبک

رشته مهارتی )دیپلم(: خدمات پس از فروش 

 خودروهای سبک 
 صنعت زمینه:

 4پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6239-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 محتواییدامنه  ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

خدمات پس از فروش صنعت خودرو 
 سبک

16 

خدمات پس از فروش صنعت خودرو 
 سبک

20 
 88/9/1کد ص م  88/9/1کد ص م  3-3/0/1/24/42کد 

 630ساعت  510ساعت  300ساعت 
 سرویس و نگهداری خودرو

 5 

 

  
  
  

 

 

   8-3/2/81/49کد 

   160ساعت 
 استاندارد مهارت اختیاری

4 
  

    

    128ساعت 

 

 
   

    

 *تجمیعی کارورزی    

 38 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي  يساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردها 110 -85زمان  - 

 داف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اه
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: کابینت سازی چوبی

 صنعت زمینه: کابینت سازی چوبیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 6**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 51های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 108آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  مکانیکگروه:  6105-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

 2کابینت سازی چوبی درجه 

17 

 نصاب کابینت چوبی

 8-1/1/22/11کد  8-3/2/21/11کد  8-4/2/06/12کد  8

 262ساعت  540ساعت  830ساعت 

 

 
 

 

 تاندارد مهارت اختیاریاس

 6     

 192ساعت   

  

 

  

  
  
  

 

 
     

     

      

 *تجمیعی کارورزی    

 32 جمع 37 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ل تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ساساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول  110 -85زمان  - 
   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی اي ( که حاوي شایستگی ه1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
 گردد.



25 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 چوب CNCرشته مهارتی: اپراتور 

 صنعت زمینه: چوب  CNCرشته مهارتی )دیپلم(: اپراتور 
 2پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6253-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

3 
2 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 سبک زندگی مدیریت خانواده و 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
 اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی )

 ولید(تمدیریت  -2
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

)ریاضی،  شایستگی هاي پایه فنی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(
 -- -- 2 1ریاضی  -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

 مصنوعات چوبی فروشنده

6 

 چوب CNC کارور دستگاه های

  8 - 09/12 /1 /3کد  7522-19-037-3کد  8 - 12/ 06/ 4/2 کد 17

 550ساعت  185ساعت  830ساعت 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

4 

 

  

   

  128ساعت  

 

 

 

   
  

  
  

 *تجمیعی کارورزی        

 35 جمع 32 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي ل سال تحصیلی به ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طو 110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 تزئینات داخلی چوبی رشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: تزئینات داخلی چوبیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی: ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 58های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 109آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  مکانیکگروه:  6104-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

سازنده تزئینات چوبی با استفاده از 

 بازیافت های چوب
6 

 دکوراتور

17 
 1-2/1/36/62کد  7317- 19 -011 -1کد  8-4/2/06/12کد 

 536ساعت  184ساعت  830ساعت 

 

  

 گره چین

9 

 

  8-4/1/08/12کد   

  300ساعت  

  
  

      

      

 *تجمیعی کارورزی        

 35 جمع 35 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي ال ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول س 110 -85زمان  - 

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 خاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **



27 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: در و پنجره سازی چوبی

 صنعت زمینه: پنجره سازی چوبیرشته مهارتی )دیپلم(: در و 
 -: پایه فنیساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 58تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6254-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3و اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 شیمی، زیست شناسی()ریاضی، فیزیک، 

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

سازنده تزئینات چوبی با استفاده از 

 بازیافت های چوب
6 

 در و پنجره ساز چوبی

17 
 7115 -19 -001 -4کد  7317- 19 -011 -1کد  8-4/2/06/12کد 

 540ساعت  184ساعت  830ساعت 

 

 

 گره چین

9 

 

  8-4/1/08/12کد   

  300ساعت  

         

 *تجمیعی کارورزی        

 35 جمع 35 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور رسی ملی مشتمل بر دبرنامه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

حصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ت ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال 110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 مهارتی: روکش کاری چوبیرشته 

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: روکش کاری چوبی
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6251-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیعمومی و استانجغرافیای 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)ریاضی،  شایستگی هاي پایه فنی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

  2 شیمی  -- -- -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

 روکش کار مصنوعات چوبی

9 

 رنگ کار چوب )مقدماتی(

 9 - 26/39/  4/2 کد 9 -54 /12 /1 /3کد   8-12 /06 / 4/2 کد 12

 400ساعت  300ساعت  830ساعت 

 

  
  
  
  

 2پرس کار چوب درجه 
7 

 
  8 -12 /21 /2 /1کد   

  230ساعت  

    

  
  
  

 

 
     
     
     

     

 *تجمیعی کارورزی    

 32 جمع 36 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2بند ن و سند تحول بنیادی 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 
  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

هاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردساعت براي ارزشیابی مبتنی بر  110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: مبل سازی کالسیک

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: مبل سازی کالسیک
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  59تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 110جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6255-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

1 
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 دروس:خوشه 

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 هاي زندگی انسان و مهارت
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 تولید( مدیریت -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)ریاضی،  شایستگی هاي پایه فنی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

 مصنوعات چوبی فروشنده

6 

 2منبت کار درجه 

 8 -12 /32 /2 /3کد  7522-19-037-3کد  8-4/2/06/12کد  15

 470ساعت  185ساعت  830ساعت 

  

  
  
  
  

 کالف ساز مبل استیل چوبی
12 

 
  7 - 96 /90 /1 /3کد    

  376ساعت   

    

  
  
  

 

 
     
     
     

     

 *تجمیعی کارورزی    

 33 جمع 38 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند بسند تحول  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

اي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استاندارده ساعت براي ارزشیابی مبتنی 110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 مهارتی: مبل سازی مدرنرشته 

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: مبل سازی مدرن
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  60تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 111جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6256-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیعمومی و استانجغرافیای 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)ریاضی،  شایستگی هاي پایه فنی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

سازنده تزئینات چوبی با استفاده از 

 بازیافت های چوب
6 

 سازنده مبلمان راحتی

13 
 7 - 96 /90 /1 /1کد  7317- 19 -011 -1کد  8-4/2/06/12کد 

 412ساعت  184ساعت  830ساعت 

 

  

 سازنده مبلمان راحتی
9 

 مصنوعات چوبی فروشنده
 7522-19-037-3کد  7 - 96 /90 /1 /1کد   6

 185ساعت  288ساعت  

 

 

  

  
  
  

 

    

   

     

 *تجمیعی کارورزی    

 37 جمع 35 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100 تا 50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي وساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در ط 110 -85زمان  -

   جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: رنگ کاری مبلمان چوبی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: رنگ کاری مبلمان چوبی 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 57مهارتی )شایستگی های فنی(: تعداد ساعت 

 110جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6257-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 محیط زیستانسان و 

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 شیمی -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

 رنگ کار چوب )مقدماتی(

13 

 رنگ کار چوب )پیشرفته(

 8-4/1/26/39کد  9-4/2/26/39کد  8-4/2/06/12کد  12

 370ساعت  400ساعت  830ساعت 

  

  
  
  
  

 
 

 مصنوعات چوبی فروشنده
 7522-19-037-3کد     6

 185ساعت    

    

  
  
  

 
      

     
      

  
      

 *تجمیعی کارورزی    

 36 جمع 35 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند بسند تحول  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پساعت براي ارزشیابی  110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 مهارتی: بازسازی مبلمانرشته 

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: بازسازی مبلمان 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 58تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6252-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیعمومی و استانجغرافیای 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  درودگر

26 

 تعمیرکار مصنوعات چوبی

9 

 رنگ کار )مقدماتی(

 9-4/2/26/39کد  7522-19-036-4کد  8-4/2/06/12کد  12

 400ساعت  280ساعت  830ساعت 

 

 

 رویه کوب مبل

11 

 

  8-2/1/89/11کد   

  360ساعت  

  

 

 

  
  

 

      

    
      

 *تجمیعی کارورزی    

 30 جمع 40 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

اي پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر ساعت براي ارزشیابی مب 110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.ی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزش1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 CNCرشته مهارتی: تراشکاری 

 صنعت زمینه: CNCرشته مهارتی )دیپلم(: تراشکاری 
 6: شایستگی های پایه فنیتعداد ساعت  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   مکانیکگروه:  6200-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3قرآن عربی، زبان  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2  فیزیک  2 2ریاضی  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 2 درجه تراشکاری

14 
  CNCبرنامه نویسی 

 0-84 /52 /1 /3کد  8 -34 /22 /2 /3کد  3-3/0/1/24/42کد  4

 120ساعت  448ساعت  300ساعت 
 (صنایع) کن تیز ابزار

5 
 

 

 2درجه  CNC تراشکاری

 8 -33 /84 /2 /3کد   8 -35 /39 /1 /3کد   8

 260ساعت   165ساعت 
 2 درجه تراشکاری

6 
 

 

 1درجه  CNC تراشکاری

 8 -33 /84 /1 /3کد   8 -34 /22 /2 /3کد  4

 140ساعت   192ساعت 
  

 

 

  

 

     

    

 تجمیعی* رورزیکا     

 36 جمع 36 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ر طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي دساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت  110 -85زمان  -

 کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت 
 خاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **



34 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تراشکاری

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: تراشکاری
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6199-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  هاي خارجیزبان  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ( صنایع)  کن تیز ابزار

5 

 کاربر رایانه
9 

 1 درجه تراشکار

 8 -34 /22 /1 /3کد  3-3/0/1/24/42کد  8 -35 /39 /1 /3کد   17

 520ساعت  300ساعت  165ساعت 

 2 درجه ارتراشک

13 
 2 درجه تراشکار

7 

 

 

  8 -34 /22 /2 /3کد  8 -34 /22 /2 /3 کد

  224ساعت  416ساعت 

 
 

 

 

 

   

   
  

  
 

  

 

    

    

 تجمیعی* کارورزی       

 35 جمع 36 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه  ساعت براي 110 -85زمان  -

 شایستگی هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
موزشی انتخاب و تدریس مهارتی، توسط واحد آمی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 می گردد.
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 CNCرشته مهارتی: فرزکاری 

 صنعت زمینه:  CNCرشته مهارتی )دیپلم(: فرزکاری 
 4: های پایه فنیتعداد ساعت شایستگی  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6198-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 دوازدهمپایه  پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 2 درجه فرزکار 
14 

  CNC نویس برنامه
 0 -84 /52 /1 /3کد  8 -34 /32 /2 /3کد  3-3/0/1/24/42کد  4

 120ساعت  432ساعت  300ساعت 

 (صنایع) کن تیز بزارا

5  

 

 

 2 درجه CNC کار فرز
  

 8 -33 /86 /2 /3کد   8 -35 /39 /1 /3کد   9

 280ساعت   165ساعت 

 2 درجه فرزکار 
 8 

  

  

 1 درجه CNC کار فرز
 8 -33 /86 /1 /3کد    8 -34 /32 /2 /3کد  5 

 155ساعت    256ساعت 
  

  
  

  

  

        

      

 تجمیعی* کارورزی        

 36 جمع 36 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی اساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استاندارده 110 -85زمان  -

 یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. شایستگی هاي حرفه اي جهت کسب اهداف
گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: فرزکاری

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: فرزکاری
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 6**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  44)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6197-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 دفاعیآمادگی  -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
اربرد فناوری های ک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ( صنایع)  کن تیز ابزار

5 

 2 درجه فرزکار 
14 

 1 درجه فرزکار
 8 -34 /32 /1 /3کد  8 -34 /32 /2 /3کد  8 -35 /39 /1 /3کد   17

 560ساعت  432ساعت  165ساعت 

 2 درجه فرزکار 
8 

 

 

 

 

   8 -34 /32 /2 /3کد 

   256ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

6  
  

   

   196ساعت 
  

  
 

  

 

    

    

 تجمیعی* کارورزی       

 35 جمع 34 جمع 36  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ارزشیابی شایستگی ود. همچنین شجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش م 110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
اب و تدریس انتخمی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 می گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تراشکاری و فرزکاری

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: تراشکاری و فرزکاری
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6206-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ( صنایع)  کن تیز ابزار

5 
 2 درجه تراشکار

6 

 2 درجه فرزکار 
 8 -34 /32 /2 /3کد  8 -34 /22 /2 /3کد  8 -35 /39 /1 /3کد   14

 432ساعت  192ساعت  165ساعت 

 2 درجه تراشکار

14 

 2 درجه فرزکار 
8 

 استاندارد مهارت اختیاری

  8 -34 /32 /2 /3کد  8 -34 /22 /2 /3کد  3

 96ساعت  256ساعت  448ساعت 

 

 

 

 

 

 

   

   
   

  

 

    

    

 تجمیعی* کارورزی       

 35 جمع 36 جمع 34  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی  لساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طو 110 -85زمان  -

  جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. شایستگی هاي حرفه اي
موزشی انتخاب و آ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 تدریس می گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   صنعتگروه:  6101-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2 درجه صنعتی کشی نقشه
21 

 2 درجه صنعتی کشی نقشه
4 

 Solid Worksکارور 

 0 -32 /17 /1 /1کد  0 -32 /12 /2 /3کد  0 -32 /12 /2 /3کد  3
 100ساعت  139ساعت  672ساعت 

 
 

 رایانه کمک به طراح و کش نقشه
15 

 Inventorکارور 

 0 -39 /20 /1 /1کد  0 -32 /97 /1 /3کد   10
 310ساعت  480ساعت  

 

 

 

 

 

    

   

  

  

 

    

   

 تجمیعی* کارورزی     

 31 جمع 39 جمع 36  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ی هاي شود. همچنین ارزشیابی شایستگافه می عت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضسا 110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 خاب و تدریس می گردد.د آموزشی انتمی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: مکانیک صنایع

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: مکانیک صنایع
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6102-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 2مکانیک صنایع درجه 

15 
 1مکانیک صنایع درجه 

 8 -41 /11 /1 /3کد   8 -41 /11 /2 /3کد   3-3/0/1/24/42کد  17

 560ساعت  480ساعت  300ساعت 

 2مکانیک صنایع درجه 

7 
 

 

 

 

   8 -41 /11 /2 /3کد  

   240ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 
  

   

   64ساعت 
 

 
 

  

 

   

   

 تجمیعی* کارورزی      

 35 جمع 35 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100 تا 50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي وساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در ط 110 -85زمان  -

 جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ماشین ابزار

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: ماشین ابزار
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 6**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6202-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 ( صنایع)  کن تیز ابزار

5 
 2 درجه کار ابزار ماشین

8 
 1 درجه کار ابزار ماشین

 8 -34 /37 /1 /2کد  8 -34 /37 /2 /2کد  8 -35 /39 /1 /3کد   18

 576ساعت  240ساعت  165ساعت 

 2 درجه کار ابزار ماشین

15 
 استاندارد مهارت اختیاری

6 

 

 

   8 -34 /37 /2 /2کد 

  192ساعت  480ساعت 

 

  
 

 

 

   

   
  

  
 

  

 

    

    

 تجمیعی* کارورزی       

 36 جمع 36 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  امه درسی ملی مشتملبرن 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

صیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي سال تح ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول 110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی هاي ( که حاوي شایستگی 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تعمیر و نصب ماشین ابزار

 صنعت زمینه:  تعمیر و نصب ماشین ابزار رشته مهارتی )دیپلم(:
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6248-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 شیمی، زیست شناسی()ریاضی، فیزیک، 

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2 درجه کار ابزار ماشین

15 
 2 درجه کار ابزار ماشین

8 
 تعمیر کار ماشین های ابزار

 8 -52 /58 /1 /3کد  8 -34 /37 /2 /2کد  8 -34 /37 /2 /2کد  17

 528ساعت  240ساعت  480ساعت 

 نقشه خوان صنعتی

5 
 تعمیر کار ماشین های ابزار

6 

 

 

  8 -52 /58 /1 /3کد  0 -32 /1 /8 /1 /3کد 

  192ساعت  144ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 
 

 

 

   

   64ساعت 
 

 
 

  

 

   

   

 تجمیعی* کارورزی       

 35 جمع 34 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول س 110 -85زمان  -

  اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. حرفه
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: قالب سازی فلزی

 صنعت زمینه: قالب سازی فلزیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 50های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  گروه: مکانیک 6203-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 بهداشت سالمت و 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ابزار تیز کن )صنایع(

5 

 2ماشین ابزارکار درجه 

13 

 2قالبساز درجه 

 8-3/2/26/32کد  8-2/2/37/34کد  8-3/1/39/35کد  22

 720ساعت  400ساعت  165ساعت 

 2ابزارکار درجه  ماشین

 10 
 

 
  

  
  
  

    8-2/2/37/34کد 

    320ساعت 

 

 

 

 

  

    

    

     

 *تجمیعی کارورزی     

 40 جمع 33 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
لی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور مبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

مان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی مهارت در طول سال تحصیلی به زساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: ساخت مصنوعات فلزی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: ساخت مصنوعات فلزی 
 2: پایه فنیساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  56تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   صنعتگروه:  6192-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2گاز درجه  جوشکار
17 

 2 آهنی درجه پروفیل ساز پنجره و در

20 
 آلومینیومی ساز پنجره و در

 8 -74 /64 /2 /2کد  8 -74 /93 /2 /2کد  8 -72 /17 /2 /2کد  19

 623ساعت  640ساعت  538ساعت 

 
 

 

 
  

 

 

   

   

 

 

  
   

   
   

   

 تجمیعی* کارورزی    

 37 جمع 40 جمع 32  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*
همچنین ارزشیابی شایستگی هاي  می شود. تانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافهساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه اس 110 -85زمان  -

   اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: جوشکاری برق

 صنعت زمینه: جوشکاری برق رشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6193-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

  2 فیزیک  -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

جوشکار سازه های فوالدی با فرآیند 
SMAW 

16 

بازرس قطعات جوشکاری شده به 
 VTصورت چشمی 

7 

جوشکار لوله های فوالدی با فرآیند 
SMAW 

15 
 8 -72 /26 /1 /1کد  0 -24 /92 /1 /1کد  8 -72 /23 /1 /1کد 

 495ساعت  210ساعت  496ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری
4 

فوالدی با فرآیند  جوشکاری مخازن
SMAW 

10 
 

  8 -72 /25 /1 /1کد   

  305ساعت  128ساعت 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

    

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 37 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي  ر طول سال تحصیلیدساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت  110 -85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: جوشکاری گاز محافظ

 صنعت زمینه: جوشکاری گاز محافظ رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105ساعات آموزشی: جمع کل  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6245-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 شیمی، زیست شناسی()ریاضی، فیزیک، 

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
ازه های فوالدی با فرآیند جوشکار س

SMAW 
16 

جوشکار قطعات فوالدی با فرآیند 
MAG 

19 

 آرگون محافظ گاز جوشکار

 8 -72 /12 /1 /2کد  8 -72 /13 /1 /3کد  8 -72 /23 /1 /1کد  10

 320ساعت  607ساعت  496ساعت 

 

 

 

 

زرس قطعات جوشکاری شده به با
 VTصورت چشمی 

 0 -24 /92 /1 /1کد    7

 210ساعت   

 

 

  

 

   

   

    

    

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 39 جمع 31 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند بسند تحول  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  110 -85زمان  - 

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1ت شماره استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوس **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: مدلسازی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: مدلسازی 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9 تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی: گروه: مکانیک 6129-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

1 
 تربیت دینی و اخالقی

 

 2 3اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 شیمی، زیست شناسی()ریاضی، فیزیک، 

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2مدلساز درجه 

17 

 2مدلساز درجه 
15 

 1مدلساز درجه 
 8-3/1/38/19کد  8-3/2/38/19کد  8-3/2/38/19کد  17

 542ساعت  476ساعت  544ساعت 

 Auto Cadکارور 

3 
 

 

 

  
 

   1-5/1/60/62کد 

   96ساعت 

  

  

 

  

 

    

    

  
    

  
  

      

 تجمیعی* کارورزی        

 35 جمع 35 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ه)سمینار(، نخالقابرنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی  از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 110 -85زمان  -
 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

 توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ریخته گری

 صنعت زمینه: ریخته گریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 3 **:انتخابیتعداد ساعت اختیاری/  47های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  مواد و فرآوری گروه:  6130-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم دهمپایه 

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2درجه  ریخته گر

18 

 2درجه  ریخته گر

10 

 1درجه  ریخته گر

 1-3/1/13/24کد  1-3/2/13/24کد  1-3/2/13/24کد  19

 624ساعت  330ساعت  576ساعت 

  

  
  
  
  

 استاندارد مهارت اختیاری

3 
  

  
  
  

     

   96ساعت   

    

  
  

  

     

     

     

 *تجمیعی کارورزی      

 37 جمع 33 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
لی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، مبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

مان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی مهارت در طول سال تحصیلی به زساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی اوي شایستگی هاي ( که ح1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: آبکاری فلزات

 صنعت زمینه:  )دیپلم(: آبکاری فلزاترشته مهارتی 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 5 **:اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  45)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های   مواد و فرآوریگروه:  6134-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 فیزیک 

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 الکتریکی( پوشش از )قبل پرداختکاری
11 

 2 درجه آبکار -الکتریکی پوششگر

17 
 1 درجه آبکار -الکتریکی پوششگر

 7 -28 /22 /1 /2کد  7 -28 /22 /2 /2کد  8 -35 /23 /1 /2کد  12

 384ساعت  550ساعت  366ساعت 

 دارد مهارت اختیاریاستان

5 

 

 

 الکتریکی )فلزات قیمتی( پوششگر
 7 -28 /23 /1 /2کد    5

 168ساعت   160ساعت 

 
 

  

 

   

   
 

 
 

  

 

   

   

 تجمیعی* کارورزی      

 35 جمع 37 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول س 110 -85زمان  -

   اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. حرفه
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نساجی عمومی

 صنعت زمینه: نساجی عمومیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2 **:اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   مواد و فرآوریگروه:  6126-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 محیط زیستانسان و 

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کارور ماشین نیم تاب )فالیر(
8 

کارور ماشین بافندگی بدون ماکو )واتر 
 جت(

9 

کارور ماشین بافندگی بدون ماکو 
 )راپیری(

6 
 7 -54/  3/2/46کد  7 -54 /2/2/49کد  7 -51 /55 /3/1کد 

 184 ساعت 278 ساعت 240 ساعت

 (رینگماشین تمام تاب ) کارور

7 

 الیاف شناسی 
2 

 مکانیک ماشین بافندگی ماکویی
 7 -54/  2/2/45کد  8152 -27 -202 -1کد  7 -20/52 /2/1کد  11

 350 ساعت 60 ساعت 230ساعت 

 
 

 رنگرزی
5 

 استاندارد مهارت اختیاری

  1/8154کد   2

 64ساعت  150ساعت  

 
 

 
 

 
 

   

 تجمیعی* کارورزی      

 37 جمع 36 جمع 32  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي وساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در ط 110 -85زمان  -

   جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 تخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ان1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نقشه کشی ساختمان

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: نقشه کشی ساختمان 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: معماری و ساختمان  6184-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  درسنام  ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه

9 

 1 درجه سازه کشی نقشه

13 

 نقشه کشی معماری 

 0-3/1/54/32کد  0 -32 /54 /1 /4کد  3-3/0/1/24/42 کد 13

 400ساعت  400ساعت  300ساعت 

 نقشه کشی عمومی ساختمان 

13 

 

 

 3DMAX افزار نرم با معماری طراح
 0 -32 /2/54 /6/1کد   0-3/2/54/32کد  5

 160ساعت   400ساعت 

  

 

 

 

 

 

    

    

     
      

 *تجمیعی کارورزی    

 36 جمع 33 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

افه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي عت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضاس 110 -85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 کارهای عمومی ساختمان رشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: کارهای عمومی ساختمانرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   معماری و ساختمانگروه:  6214-1کد رایانه :  مهارتی: شماره رشته
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 سنگی چینی دیوار

6 
 2 درجه کار سفت بنای کمک

5 
 2 درجه کار کاشی کمک

 9 -51 /52 /2 /3 /1کد  9 -51 /23 /2 /4 /1کد  9 -51 /41 /1 /1کد  2
 60ساعت  174ساعت  200ساعت 

 سیمان کار
9 

 1 درجه کار سفت بنای
8 

 2 درجه کار گچ کمک
 9 -55 /13 /2 /3 /1کد  9 -51 /23 /1 /4 /1کد  9 -55 /30 /1 /2کد  5

 162ساعت  270ساعت  296ساعت 
 2 درجه کار سنگ کمک

4 

 استاندارد مهارت اختیاری

4 

 ساختمان کش بند

 9 -59 /96 /1 /2کد    9 -51 /43 /2 /1 /1کد  11
 346ساعت  128ساعت  130ساعت 

 
 

 

 

  

    

    

 
 

   
 

    

 *تجمیعی کارورزی      

 36 جمع 37 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
شتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی م 13-2ند تحول بنیادین و بند س 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
جموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي مانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از است 110 -85زمان  - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: تزئینات داخلی ساختمان

 صنعت زمینه:  تزئینات داخلی ساختمانرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   معماری و ساختمانگروه:  6189-1کد رایانه :  رشته مهارتی:شماره 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق(  تعلیمات دینی

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
  ساختمان عمومی کشی نقشه

12 

 کابینت ساز چوبی

17 

 2 درجه ساختمان نقاش کمک

 9 -31 /25 /2 /1 /1کد  8 -12 /06 /2 /4کد  0 -32 /54 /2 /3کد  5

 177ساعت  540ساعت  400ساعت 

 داخلی فضای کننده تزئین

5 

 

 

 نصاب کابینت چوبی

 8 -11 /22 /1 /1کد   0 -21 /28 /1 /2کد  8

 262ساعت   176ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

4 

 

 

 موکت و پارکتنصاب کاغذدیواری، 

 9 -59 /28 /1 /2کد    4

 117ساعت   128ساعت 

 

 

 

 
  

     

    

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 37 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  110 -85زمان  - 

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: کارهای فلزی ساختمان

 صنعت زمینه: کارهای فلزی ساختمان رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 7**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   معماری و ساختمانگروه:  9217-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2 درجه ساز اسکلت کمک

6 

 آهنی پروفیل ساز پنجره و در کمک
 2 درجه

8 

 1 درجه ساز اسکلت

4 
 9 -74 /41 /1/  3 /1کد  8 -74 /95 /2 /1 /1کد  9 -74 /41 /2 /3 /1کد 

 147ساعت  248ساعت  193ساعت 

 فن ورز اسکلت فلزی

14 

 1 درجه آهنی پروفیل ساز پنجره و در

6 

 ارتفاع در کار ورز فن

 9 -59 /91 /1 /1کد   8 -74 /95 /1 /1 /1کد  9 -74 /40 /1 / 1کد   8

 250ساعت  186ساعت  450ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 استاندارد مهارت اختیاری

3    

 96ساعت  64ساعت  64ساعت 

 

 

 
 

 
 

   

 *تجمیعی کارورزی    

 33 جمع 36 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

اي تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هبی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه ساعت براي ارزشیا 110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.مهارتی، توسط واحد آموزشی امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 و کاشی کاری یرشته مهارتی: سنگ کار

 صنعت زمینه: سنگ کاری و کاشی کاری رشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -: **انتخابیتعداد ساعت اختیاری/  55های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  معماری و ساختمان گروه:  6187-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 فنیشایستگی هاي غیر 

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 سیمان کار

9 

 بندکش ساختمان

11 

 1کاشی کار درجه 

 9-1/3/1/43/51کد  9-2/1/96/59کد  9-2/1/30/55کد  6

 177ساعت  346ساعت  296ساعت 

 2کار درجه کمک سنگ 

4 

 خشکه چین با سنگ قلوه و الشه

5 

 1سنگ کار درجه 

 9-1/3/1/43/51کد  9-1/1/42/51کد  9-1/1/2/43/51کد  4

 137ساعت  150ساعت  130ساعت 

 2اشی کار درجه کمک ک

2 

 

 

 کاشی کار معرق )کاشی سنتی(

 9-2/1/54/51کد   9-1/3/2/52/51کد  8 

 240ساعت   60ساعت 

 دیوار چینی سنگی

6 

 

 

 

   9-1/1/41/51کد  

   200ساعت 

 *تجمیعی کارورزی     

 36 جمع 36 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5سازي براي اجراي بند زمینه 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85 زمان - 

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1دارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره استان **
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 شاخه کاردانش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 یرشته مهارتی: معماری آینه کار

 صنعت زمینه: معماری آینه کاری رشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  معماری و ساختمان گروه:  6190-1رایانه : کد  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)ریاضی،  شایستگی هاي پایه فنی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2هنر آینه کاری درجه 

14 

 1هنر آینه کاری درجه 

11 

 گچ بر

 9-2/1/13/55کد  1-1/2/1/97/61کد  1-1/2/2/97/61کد  15

 494ساعت  332ساعت  451ساعت 

 1هنر آینه کاری درجه 

8 

 2کمک گچ کار درجه 

 5 

 استاندارد مهارت اختیاری

  9-1/3/2/13/55کد  1-1/2/1/97/61کد  2

 64ساعت  162ساعت  268ساعت 

  

  
  
  

  

 

  

  
  

      
      
      

      

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2 بنیادین و بند سند تحول 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ستانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه اساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  110 -85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: تاسیسات گازرسانی ساختمان

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: تاسیسات گازرسانی ساختمان
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6267-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1قرآن و اخالق(  تعلیمات دینی )دینی،

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
جوشکار سازه های فوالدی با فرآیند 

SMAW 
16 

 تجاریلوله کش گاز خانگی و 

9 
 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

 8-2/1/12/71کد  8 -71 /22 /1 /3کد  8 -72 /23 /1 /1کد  12
 372ساعت  300ساعت  496ساعت 

 تعمیر کار آبگرمکن دیواری
6 

 تعمیر کار وسایل گاز سوز خانگی
7 

 استاندارد مهارت اختیاری

  8 -41 /92 /1 /3کد  8 -71 /13 /1 /3کد  2

 64ساعت  210ساعت  190ساعت 

 

 

 

 

 

 

   

   
  

  

 

   

   

 تجمیعی* کارورزی      

 32 جمع 36 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100 تا 50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ل سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي وساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در ط 110 -85زمان  -

   جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تاسیسات حرارتی و برودتی

 صنعت زمینه:  رشته مهارتی )دیپلم(: تاسیسات حرارتی و برودتی
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6205-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 تعمیر کار آبگرمکن دیواری
6 

نصب و تعمیر کولرهای پنجره ای و 

 اسپیلت
9 

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی 
 و تجاری

15 
 8-2/1/83/41کد  8 -41 /85 /1 /1کد  8 -71 /13 /1 /3کد 

 480ساعت  300ساعت  190ساعت 

 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی
12 

 لوله کشی سیستم کف گرمایی
6 

 

  8 -71 /15 /2 /1کد  8-2/1/12/71کد  

  200ساعت  372ساعت 

 تعمیرکار کولر آبی
7 

 

 

 
   8-1/1/80/41کد  

   210ساعت 

      

      

 تجمیعی* کارورزی      

 33 جمع 37 جمع 38  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50حالل )ساالنه  یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

شایستگی هاي استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی  ن آموزش مجموعهساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زما 110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تدریس می گردد.تخاب و می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 مرکزی رشته مهارتی: تاسیسات حرارت

 صنعت زمینه:  مرکزی رشته مهارتی )دیپلم(: تاسیسات حرارت
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  60)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 113جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مکانیک 6264-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی 

 2مرکزی آب گرم درجه 
22 

 تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی
12 

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی 

 1مرکزی آب گرم درجه 
12 

  8 -71 /2/14 /2کد  8-2/1/12/71کد  8 -71 /14 /2 /2کد 
 400ساعت  372ساعت  720ساعت 

 
 

 لوله کشی سیستم کف گرمایی
6 

 گازی مشعل تعمیرکار
 9 -69 /30 /1 /1کد   8 -71 /15/  2/5 /1کد   8

 250ساعت  200ساعت  

 

 

 

 

 

 

   

   
  

  

 

   
   

 تجمیعی* کارورزی     

 38 جمع 38 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50تامین معاش حالل )ساالنه  یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ارزشیابی شایستگی هاي ایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین جموعه استانداردهاي هر پساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش م 110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 خاب و تدریس می گردد.انتمی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 



59 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تاسیسات بهداشتی ساختمان

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تاسیسات بهداشتی ساختمان 
 6: های پایه فنیتعداد ساعت شایستگی  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 112جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   مکانیکگروه:  6108-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 دوازدهمپایه  پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2 شیمی 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 1 درجه بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله

12 

 PUSH) فشاری نصب فاضالب کش لوله

FIT) 
3 

 8 -71 /10 /1 /1 /1کد  8 -71 /06 /1 /2کد  3-3/0/1/24/42کد 

 80ساعت  369ساعت  300ساعت 
 2 درجه بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله

15 
 )تلفیقی( کش لوله های پلیمری لوله

5 

 تعمیر کار آبگرمکن دیواری
 8 -71 /13 /1 /3کد  8 -71 /02 /1 /1کد  8 -71 /06 /2 /2کد  6

 190ساعت  140ساعت  500ساعت 
 

  

 

 

 نصاب و تعمیرکار آب گرم کن خورشیدی

 0 -35 /5 /1 /1 /1کد    4
 130ساعت   

 
 

  

پلی اتیلن تک الیه  هایکش لوله  لوله
PEX 1 

 7126-09-008-1کد   

 28ساعت   

 تجمیعی* کارورزی    

 34 جمع 39 جمع 39  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقان 13-2دین و بند سند تحول بنیا 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی*

ه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از  110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1اره استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شم **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: چاپ افست

 صنعت زمینه:  چاپ افسترشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 53تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  گروه: مکانیک 6128-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 ماشین چی افست ورقی

12 
 لیتوگراف

15 
 صحاف

 8 -26 /31 /1 /2کد  9 -24 /17 /1 /2کد  9 -22 /47 /1 /2کد  16
 504ساعت  480ساعت  388ساعت 

 حروفچینی رایانه ای

10 

 

 

 

 

   9 -21 /05 /1 /2کد 

   333ساعت 

 

 

  

    

    

 
 

   

    

 *تجمیعی کارورزی      

 34 جمع 35 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ارزشیابی شایستگی هاي  بتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنینمساعت براي ارزشیابی  110 -85زمان  -

   جه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتی
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 خه کاردانششا -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 رشته مهارتی: مکانیک تراکتور و تیلر

 کشاورزی زمینه:  مکانیک تراکتور و تیلررشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  58)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9491-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 دینی و اخالقیتربیت  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1انتخابی ) درس

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 مکانیک تراکتور و تیلر

22 

 تعمیر موتور تراکتور 

16 

 تعمیر موتور تراکتور 

 ک /74 /3 /15کد  ک /74 /3 /15کد  8 -49 /57 /1 /2کد  20

 630ساعت  512ساعت  720ساعت 

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

      

      

      

      

      

      

      

      

 تجمیعی* کارورزی    

 38 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
لی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، مبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی  مهارت در طول سال تحصیلی به زمانساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  110 -85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی وي شایستگی هاي ( که حا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 کشت و کار مکانیزه رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  کشت و کار مکانیزهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  61تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 112جمع کل ساعات آموزشی:  9شایستگی های غیرفنی:  تعداد ساعت  کشاورزی و غذاگروه:  9499-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیاستانجغرافیای عمومی و 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر سیستم های آبیاری تحت فشار

27 

 رانندگی دستگاه های کشت مکانیزه

15 

 مکانیزهرانندگی دستگاه های کشت 

 ک /17/3/74کد  ک /17/3/74کد  ک /18/3/77کد  19

 607ساعت  480ساعت  880ساعت 

  

  
  
  
  

 

 

  

  
  
  

     

     

    

 

  

      

      

      

      

 تجمیعی* کارورزی    

 37 جمع 35 جمع 40 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  رنامه درسی ملی مشتملب 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  110 -85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم

 رشته مهارتی: تعمیر موتور های سبک کشاورزی 

 کشاورزی زمینه: تعمیر موتور های سبک کشاورزی رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2 پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  53)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9497-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 اخالقیتربیت دینی و  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1خارجی  زبان زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1) درس انتخابی

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2 1ریاضی  -- -- -- --

 شایستگی هاي فنی  

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ر سمپاش ها و اره های موتوریتعمی

24 

 تعمیر سمپاش ها و اره های موتوری

15 

 2موتورسیکلت درجه  کارتعمیر

 8 -43 /42 /2 /4کد  ک /10/3/74کد  ک /10/3/74کد  7

 240ساعت  492ساعت  768ساعت 

 
 

  

  

 1موتورسیکلت درجه  کارتعمیر
 8 -43 /42 /1 /4کد     7

 216ساعت    

  
  

  
  

 
       

     
  

  
  

  

  

        

      

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 35 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی  تساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهار 110 -85زمان  - 
  کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت 

نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی

 کشاورزی زمینه:  تعمیر ماشین های ثابت کشاورزیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  56)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9492-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی ادبیات فارسیزبان و  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

تعمیر ماشین های ثابت زراعی و 

 دامپروری
22 

تعمیر ماشین های ثابت زراعی و 

 دامپروری
16 

تعمیر ماشین های ثابت زراعی و 

 دامپروری
18 

 ک/14/3/74کد  ک/14/3/74کد  ک/14/3/74کد 

 584ساعت  512ساعت  704اعت س

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

      
      

      

      

      

      

      

 تجمیعی* کارورزی    

 36 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند بسند تحول  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي  از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعهساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  110 -85زمان  - 
  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1ت شماره استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوس **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتوررشته مهارتی: تعمیر سیستم 

ک تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیرشته مهارتی )دیپلم(: 

  تراکتور
 کشاورزی زمینه:

 -پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  59)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 110جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9494-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1قرآن و اخالق( تعلیمات دینی )دینی، 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رایانه در علوم کشاورزی

10 

تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و 

 هیدرولیک تراکتور
16 

تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و 

 هیدرولیک تراکتور
20 

 ک /16/3/74کد  ک /16/3/74کد  ک 95 /3 /1کد  

 642ساعت  512ساعت  320ساعت  

تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و 

 هیدرولیک تراکتور
 13   

  
  

  
     ک /16/3/74کد 

     406ساعت 

  

  

  

  

  

  
      

      

      

 تجمیعی* کارورزی        

 38 جمع 36 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 
 ساعت اجرا شود. 240  * کارورزي متناسب با رشته مهارتی

ن ارزشیابی شایستگی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنی یساعت براي ارزشیاب 110 -85زمان  - 
 جه محور خواهد بود. هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتی

نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
 گردد.
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 اردانشکشاخه  -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد درسی و ساعات 

 رشته مهارتی: پرورش صنعتی دام های سنگین )گاو و گاومیش(

پرورش صنعتی دام های سنگین رشته مهارتی )دیپلم(: 

 )گاو و گاومیش(
 کشاورزی زمینه:

 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9946-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 محیط زیستانسان و 

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2  زیست شناسی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 پرورش عمومی دام 

23 

 پرورش و نگهداری گاو گوشتی

7 

 پرورش و نگهداری گاومیش

 ک/23/4/85کد  ک/21/4/85کد  ک/20/4/85کد  13

 405ساعت  240ساعت  750ساعت 

  

  

 پرورش و نگهداری گاو شیری
11 

 

  ک/22/4/85کد    

  360ساعت   

  
  

 
 

 

     

    
  

  
  

  

  
       

      

 تجمیعی* کارورزی        

 31 جمع 38 جمع 38 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  مهارتی کارورزي متناسب با رشته* 

ی شایستگی هاي شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیاب رساعت براي ارزشیابی مبتنی ب 110 -85زمان  -

   دي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآین
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی

 رشته مهارتی: پرورش صنعتی دام های سبک )گوسفند و بز (

پرورش صنعتی دام های سبک رشته مهارتی )دیپلم(: 

 )گوسفند و بز (
 کشاورزی زمینه:

 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 6**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9947-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت درسنام 

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی فارسیزبان و ادبیات  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- --  2 زیست شناسی  -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ومی دام پرورش عم

23 

 پرورش و نگهداری گوسفند و بز

13 

 کاربر رایانه در علوم کشاورزی

 ک 95 /3 /1کد   ک/24/4/85کد  ک/20/4/85کد  10

 320ساعت   405ساعت  750ساعت 

  

  

 
 

 استاندارد مهارت اختیاری

6     

 192ساعت    

  
  

 پرورش گوزن

5 
  

   ک 95 /3 /25کد     

   150ساعت   
  

  
  

  

  

        

      

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 35 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ر طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي د ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت 110 -85زمان  -

   کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت 
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 اسب نگهداری و رشته مهارتی: پرورش

 کشاورزی زمینه: اسب نگهداری و پرورشرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  61)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 114جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9795-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  درسنام 

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی ادبیات فارسیزبان و  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 زیست شناسی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ش عمومی دام پرور

23 

 پرورش و نگهداری اسب

16 

 پرورش و نگهداری اسب

 ک /15/4/79کد  ک /15/4/79کد  ک/20/4/85کد  22

 704ساعت  512ساعت  750ساعت 

  

  

 
 

  

  
  
  

     

     
  

  
  

  

  

      

      
  

  
  

  

  

      

      

 تجمیعی* کارورزی        

 40 جمع 36 جمع 38 جمع

 مدرسهبرنامه ویژه  10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ارزشیابی شایستگی  بتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنینم ساعت براي ارزشیابی 110 -85زمان  -

  جه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتی
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 ه کاردانششاخ -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد درسی و ساعات 

 مرغداری صنعتی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  مرغداری صنعتیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9857-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق(  تعلیمات دینی

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 طیور عمومی پرورش

15 

 گوشتی جوجه پرورش

4 

 بلدرچین پرورش

 ک /85 /4 /33کد  ک /80 /4 /18ب/  /85کد  ک /80 /4 /17 /ب /85کد  8

 240ساعت  120ساعت  465ساعت 

 کشی جوجه
 4 

 تخمگذار مرغ نگهداری و پرورش
6 

 بوقلمون مادر نگهداری و پرورش
 ک /85 /4 /26کد  ک /80 /4 /16 /ب /85کد  ک /80 /4 /19 /ب /85کد  10

 330ساعت  195ساعت  120ساعت 

 
 

 گوشتی بوقلمون نگهداری و پرورش
5 

 

 
  ک /85 /4 /27کد  
  165ساعت  

 

 

 

 

 

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 36 جمع 35 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

همچنین ارزشیابی شایستگی ضافه می شود. اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می اآموزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 پرورش ماکیان رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش ماکیانرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  58)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 111جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9956-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی ادبیات فارسیزبان و  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 طیور ومیعم پرورش

15 

 گوشتی غاز نگهداری و پرورش

5 

 شترمرغ نگهداری و پرورش

 ک /85 /4 /32کد  ک /85 /4 /31کد  ک /80 /4 /17 /ب /85کد  9

 285ساعت  165ساعت  465ساعت 

 کشی هجوج
 4  

 گذار( تخم) مادرغاز نگهداری و پرورش
10 

 (گذار تخم) مادر اردک نگهداری و پرورش
 ک /85 /4 /28کد  ک /85 /4 /30کد  ک /80 /4 /19 /ب /85کد  10

 330ساعت  330ساعت  120ساعت 

  

 

 گوشتی اردک نگهداری و پرورش
5 

 

 

  ک /85 /4 /29کد   

  165ساعت   

   

 

 

    

 تجمیعی* کارورزی   

 37 جمع 40 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50تامین معاش حالل )ساالنه  یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
همچنین ارزشیابی شایستگی افه می شود. عت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضسا 110 -85زمان  - 

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می اوزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آمپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: پرورش پرندگان زینتی

 کشاورزی زمینه: پرورش پرندگان زینتیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  56)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9952-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 فنیشایستگی هاي غیر 

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 زیست شناسی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ش عمومی طیورپرور

15 

 پرورش و نگهداری پرندگان زینتی

11 

 پرورش قرقاول

 ک 95 /3 /33کد  ک/34/4/85کد  / ک 80 /4 /17ب/  /85کد  8

 240ساعت  360ساعت  465ساعت 

 جوجه کشی 

4 

 پرورش کبک

8 

 پرورش و نگهداری اردک مادر

 ک/28/4/85کد  ک 95 /3 /35کد  / ک 80 /4 /19پ/  /85کد  10

 330ساعت  240ساعت  120ساعت 

 
 

  

  
  

  
  

     

     

  
  

  
  

  

      

 تجمیعی* کارورزی        

 36 جمع 39 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2و بند  تحول بنیادینسند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی اارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی ساعت براي  110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  استاندارد مهارت اختیاري/ **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 تکثیر ماهیان گرم آبی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه: تکثیر ماهیان گرم آبیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 7**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  43)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9504-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 آبی گرم ماهیان تکثیر تکنولوژی

11 

 آبی گرم ماهیان تکثیر تکنولوژی

15 

 آبی گرم ماهیان تکثیر تکنولوژی

 ک /76 /6 /12کد  ک /76 /6 /12کد  ک /76 /6 /12کد  17

 544ساعت  480ساعت  358ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

7 
 

 

 

 

   
   224ساعت 

  

 

  

    

   

   

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
تمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مش 13-2ند تحول بنیادین و بند س 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

وعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجمساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از  110 -85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1ماره استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست ش **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 پرورش ماهیان گرم آبی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش ماهیان گرم آبیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  42)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9ساعت شایستگی های غیرفنی:  تعداد  کشاورزی و غذاگروه:  9503-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیاستانجغرافیای عمومی و 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 آبی گرم ماهیان پرورش لوژیتکنو
10 

 آبی گرم ماهیان پرورش تکنولوژی
15 

 آبی گرم ماهیان پرورش تکنولوژی
 ک /77 /6 /11کد  ک /77 /6 /11کد  ک /77 /6 /11کد  17

 544ساعت  480ساعت  333ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

8 
 

 
 

    

   256ساعت 

  

 

 

 

 

     

    

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50مهارت تامین معاش حالل )ساالنه  یادگیري پروژه محور و آموزش

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

همچنین ارزشیابی  ی اضافه می شود.ستانداردهاي هر پایه تحصیلساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه ا 110 -85زمان  -

 شایستگی هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می اآموزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 6پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 9**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  39تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9502-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم دهمپایه 

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 فنی شایستگی هاي غیر

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2 1ریاضی  -- -- 2 شیمی 

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ماهیان لوژی تکثیر و پرورشتکنو

 آبی سرد
14 

 سرد ماهیان تکنولوژی تکثیر و پرورش

 آبی
12 

 ماهیان تکنولوژی تکثیر و پرورش

 آبی سرد
13 

 ک /77 /6 /10کد  ک /77 /6 /10کد  ک /77 /6 /10کد 

 416ساعت  386ساعت  435ساعت 

 
 

 استاندارد مهارت اختیاری

4 
 اختیاریاستاندارد مهارت 

5    
 160ساعت  128ساعت  

  

 

 

 

 
     

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 38 جمع 36 جمع 31 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ارائه خالقانه)سمینار(،  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی دهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استاندار 110 -85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیمی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 تکثیر میگو رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  تکثیر میگو رشته مهارتی )دیپلم(:
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 10**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  40)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9506-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
اربرد فناوری های ک -1درس انتخابی )

 یریت تولید(مد -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی 

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 میگو تکثیر تکنولوژی

18 

 میگو تکثیر تکنولوژی

10 

 میگو تکثیر تکنولوژی

 ک /75 /6 /14کد  ک /75 /6 /14کد  ک /75 /6 /14کد  12

 377ساعت  320ساعت  576ت ساع

 
 

 ستاندارد مهارت اختیاریا

5 
 استاندارد مهارت اختیاری

5    
 160ساعت  160ساعت  

 

 

 

 

 

 

   

   

    

    

    

 *تجمیعی کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري برنامه در 13-2بند  و سند تحول بنیادین 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
اي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهساعت براي ارزشیابی مبتنی بر  110 -85زمان  - 

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 اب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1وس )پیوست شماره استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول در **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 پرورش میگو رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش میگورشته مهارتی )دیپلم(: 
 6پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 9**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  39)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9505-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2 تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیو استانجغرافیای عمومی 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 2 1ریاضی  -- -- 2 شیمی 

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 میگو پرورش لوژیتکنو

18 

 میگو پرورش تکنولوژی

10 

 میگو پرورش تکنولوژی

 ک /75 /6 /13کد  ک /75 /6 /13کد  ک /75 /6 /13کد  11

 364ساعت  320ساعت  576ساعت 

 
 

 استاندارد مهارت اختیاری

5 
 استاندارد مهارت اختیاری

4    
 128ساعت  160ساعت  
 

 

 

 

 

 

   

   

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2بند ن و سند تحول بنیادی 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی  شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهايساعت براي ارزشیابی مبتنی بر  110 -85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1روس )پیوست شماره استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول د **

 گردد.
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 پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم رشته مهارتی:

پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم رشته مهارتی )دیپلم(: 

  ابریشم
 کشاورزی زمینه:

 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  44)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9487-1کد رایانه :  رشته مهارتی:شماره 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 عسل زنبور تولیدات و شپرور
18 

 عسل زنبور تولیدات و پرورش
11 

 ابریشم کرم پرورش و تولید

 (نوغانداری)
15 

 ک /74 /8 /1کد  ک /75 /8 /2کد  ک /75 /8 /2کد 

 465ساعت  367ساعت  576ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 
 استاندارد مهارت اختیاری

4 
 استاندارد مهارت اختیاری

2    
 64ساعت  128ساعت  64ساعت 

  
  

  

 

 

 

 
  

  

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه  یادگیري پروژه محور و

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه ساعت بر 110 -85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  واحد آموزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسطپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 زراعت غالت و حبوبات رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه: زراعت غالت و حبوباترشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  6231-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 فنیشایستگی هاي غیر 

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 عمومی زراعت

20 

 عمومی زراعت

7 

 ذرت کشت

 ک /74 /1 /13کد  ک /74 /1 /10کد  ک /74 /1 /10کد  7

 210ساعت  215ساعت  640ساعت 

 
 

 جو و گندم کشت
7 

 نخود و عدس کشت
 ک /74 /1 /24کد  ک /74 /1 /11کد    5

 165ساعت  210ساعت  

  

 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 لوبیا کشت 
 ک /74 /1 /23کد      5

 165ساعت  96ساعت   

   

 

 
 

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 37 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ر طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ي مهارت دساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردها 110 -85زمان  -

  اف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اهد
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 زراعت گیاهان علوفه ای و غده ای رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  زراعت گیاهان علوفه ای و غده ایرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2فنی:پایه ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  6218-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی و ادبیات فارسیزبان  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3 بدنیتربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 عمومی زراعت

20 

 عمومی زراعت

7 

 سیب زمینی کشت 

 ک /74 /1 /15کد   ک /74 /1 /10کد  ک /74 /1 /10کد  6

 5/187ساعت  215ساعت  640ساعت 

 
 

 یونجه و شبدر کشت
7 

 ذرت کشت
 ک /74 /1 /13کد  ک /74 /1 /18کد   7

 210ساعت  210ساعت  

  

 

 

 

 چغندر کشت
 ک /74 /1 /14کد     7

 210ساعت    

    

     

    

 تجمیعی* کارورزی   

 38 جمع 34 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  متناسب با رشته مهارتیکارورزي * 

تانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی سساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ا 110 -85زمان  -

  به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 کشت گیاهان دارویی و زعفران رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  کشت گیاهان دارویی و زعفرانرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52های فنی(:  تعداد ساعت مهارتی )شایستگی

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9803-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 دارویی گیاهان شتک

20 

 دارویی گیاهان کشت

16 

 زعفران کشت

 ک /74 /1 /22کد  ک /81 /1 /31کد  ک /81 /1 /31کد  5

 165ساعت  510ساعت  645اعت س

  

  
  
  
  

 

  
  

 

 آفتابگردان کشت 
 ک /74 /1 /16کد       6

 5/187ساعت    

 سویا کشت    
 ک /74 /1 /25کد      5

 165ساعت    
    

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 34 جمع 36 جمع 35 جمع

 مدرسهبرنامه ویژه  10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ارزشیابی شایستگی  بتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنینم ساعت براي ارزشیابی 110 -85زمان  -

   جه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتی
 تدریس می گردد. می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب وپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 خه کاردانششا -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 پرورش میوه های دانه دار و دانه ریز رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  زپرورش میوه های دانه دار و دانه ریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  58)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 111جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9450-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 زیستانسان و محیط 

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (2 نوع) عمومی نیباغبا

24 

 (2 نوع) عمومی باغبانی

9 

 به درخت پرورش و تولید

 ک /74 /2 /26کد  ک /79 /2 /10 /2کد  ک /79 /2 /10 /2کد  2

 83ساعت  282ساعت  768ساعت 

 

  
  
  
  

 گالبی درخت پرورش و تولید
4 

 مو پرورش و تولید
 ک /74 /2 /34کد  ک /74 /2 /25کد   6

 195ساعت  120ساعت  

 سیب درخت پرورش و تولید 
5 

 انار پرورش و تولید
 ک /74 /2 /31کد  ک /74 /2 /24کد    4

 120ساعت  158ساعت   

   

 

 انجیر پرورش و تولید
 ک /74 /2 /32کد     4

 120ساعت    

 تجمیعی* کارورزی   

 34 جمع 38 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  110 -85زمان  - 

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
 خاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 پرورش میوه های هسته دار رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش میوه های هسته داررشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9451-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت   نام درس ساعت   نام درس ساعت   نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1دینی )دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی  زبان 2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
فناوری های اربرد ک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 (2 نوع) عمومی باغبانی

20 

 (2 نوع) عمومی باغبانی

13 

 شلیل و هلو پرورش و تولید

 ک /74 /2 /29کد  ک /79 /2 /10 /2کد  ک /79 /2 /10 /2کد  4

 120ساعت  410ساعت  640ت ساع

 

  
  
  
  

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 زردآلو پرورش و تولید
 ک /74 /2 /28کد    4

 120ساعت  96ساعت  

   

 

 گوجه و آلو پرورش و تولید
 ک /74 /2 /27کد     4

 120ساعت    

 آلبالو و گیالس پرورش و تولید   
 ک /74 /2 /30کد     4

 120ساعت    

 تجمیعی* کارورزی   

 34 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم

 پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری رشته مهارتی:

پرورش درختان گرمسیری و نیمه رشته مهارتی )دیپلم(: 

  گرمسیری
 کشاورزی زمینه:

 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9456-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 دینی و اخالقیتربیت  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1انتخابی ) درس

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (2 نوع) عمومی باغبانی

18 

 (2 نوع) عمومی باغبانی

15 

 خرما پرورش و تولید

 ک /74 /2 /20کد  ک /79 /2 /10 /2کد  ک /79 /2 /10 /2کد  6

 195ساعت  474ساعت  576ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 

 

 مرکبات پرورش و تولید
 ک /74 /2 /35کد    6

 195ساعت   64ساعت 

  

 

 پسته پرورش و تولید 
 ک /74 /2 /39کد     5

 150ساعت    

    

    

 *تجمیعی کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  با رشته مهارتیکارورزي متناسب * 

ضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 پرورش درخت و درختچه تزیینی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش درخت و درختچه تزیینیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  57)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 110جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9459-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 دفاعیآمادگی  -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
اربرد فناوری های ک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (1 نوع) عمومی انیباغب

24 

 زینتی های درختچه و درخت پرورش

16 

 سازی و پارک سبز فضای ایجاد

 ک /74 /2 /14کد  ک /74 /2 /13کد  ک /79 /2 /10 /1کد  17

 540ساعت  510ساعت  765اعت س

 

  
  
  
  

 

 

 

 

    

    

   

 

 

    

    

   

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 36 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
لی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، مبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ن آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي مهارت در طول سال تحصیلی به زماساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  110 -85زمان  - 

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 خاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتپایه فنی/ فنی وي شایستگی هاي ( که حا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 پرورش گل و گیاهان آپارتمانی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش گل و گیاهان آپارتمانیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9461-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2 تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیو استانجغرافیای عمومی 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (1 نوع) عمومی انیباغب

24 

 آپارتمانی گیاهان پرورش و تولید

13 

 گلدانی و بریده گلهای پرورش و تولید

 ک /74 /2 /12کد  ک /74 /2 /11کد  ک /79 /2 /10 /1کد  17

 540ساعت  420ساعت  765ساعت 

 

  
  
  
  

 

 

 

     

    

   

 

 

 

    

   

   

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 33 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  لیمبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
زش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  110 -85زمان  - 

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی اوي شایستگی هاي ( که ح1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.

 



86 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ایجاد و نگهداری فضای سبز

 کشاورزی زمینه:  ایجاد و نگهداری فضای سبزرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  58)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9458-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2 تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیو استانجغرافیای عمومی 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (1باغبانی عمومی )نوع 

24 

 ایجاد فضای سبز و پارک سازی

17 

تولید و پرورش گل های بریده و 

 گلدانی
17 

 ک/12/2/74کد  ک /74/2/14کد  ک /1/10/2/79کد 

 540ساعت  540ساعت  765ساعت 

  

  
  
  
  

 

 

 

     

    
    

  

  

  
  

      

      

    

  

  

      

      

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 37 جمع 37 جمع

 مدرسهبرنامه ویژه  10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ارزشیابی شایستگی  بتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنینم ساعت براي ارزشیابی 110 -85زمان  -

  جه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتی
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 خه کاردانششا -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 پرورش گیاهان جالیزی و سبزی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  پرورش گیاهان جالیزی و سبزیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  6219-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  هاي خارجی زبان 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (2 نوع) عمومی باغبانی

18  

 (2 نوع) عمومی باغبانی

 15 

 سبزی پرورش و تولید

 ک /74 /2 /16کد  ک /79 /2 /10 /2کد  ک /79 /2 /10 /2کد   10

 315ساعت  480ساعت  570ساعت 

 

 

 
  

 

 جالیز پرورش و تولید
 ک /74 /2 /18کد    5

 165ساعت   

  

 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

2     

 64ساعت    

     

      

     

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

افه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضساعت براي  110 -85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره استاندارد مهارت اختیاري/  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 پرورش قارچ خوراکی مهارتی: رشته

 کشاورزی زمینه:  پرورش قارچ خوراکیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  42)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  6145-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت   نام درس ساعت   نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2دینی )دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 شیمی 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 دکمه ای قارچ پرورش و تولید

23 

 صدفی قارچ پرورش و تولید

14 

 جالیز پرورش و تولید
 ک /74 /2 /18کد  ک /85 /2 /24کد  ک /85 /2 /25کد  5

 165ساعت  450ساعت  720ساعت 
 

 
 

 
 استاندارد مهارت اختیاری

8    
 256ساعت   
 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 تجمیعی* کارورزی  

 31 جمع 36 جمع 38 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي ال سساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول  110 -85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ایه فنی/ فنی پا( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 نهال و جنگل کاریتولید  رشته مهارتی:

  نهال و جنگل کاریتولید رشته مهارتی )دیپلم(: 

 
 کشاورزی زمینه:

 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های   کشاورزی و غذاگروه:  9443-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کارى جنگل و د نهالتولی
18 

 کارى جنگل و تولید نهال
15 

 کارى جنگل و تولید نهال
 ک /75 /5 /10کد  ک /75 /5 /10کد  ک /75 /5 /10کد  17

 549ساعت  480ساعت  576ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 
 

 

 

 

   

   64ساعت 

 

 

  

   

    

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50)ساالنه  یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

شایستگی تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی  ان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایهساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زم 110 -85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
ریس می انتخاب و تد می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 تولید فرآورده های گوشتی رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  تولید فرآورده های گوشتیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4فنی:پایه ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9489-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی و ادبیات فارسیزبان  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3 بدنیتربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

 -- --   2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 گوشتی های فرآورده دتولی

20 

 گوشتی های فرآورده تولید

15 

 همبرگر کالباس، سوسیس، تولید

 ک /81 /7 /13کد  ک /77 /7 /10کد  ک /77 /7 /10کد  11

 345ساعت  480ساعت  645ساعت 

 

 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

4    
 128ساعت   

    
 

    

  

 

  

     

    

 تجمیعی* کارورزی   

 33 جمع 35 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2بند ن و سند تحول بنیادی 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ضافه می شود. همچنین ارزشیابی اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85زمان  -

 شایستگی هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 لبنی هاى فرآورده صنعتیتولید  رشته مهارتی:

 کشاورزی زمینه:  لبنی هاى فرآورده صنعتیتولید رشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  52)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9812-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 اخالقیتربیت دینی و  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1خارجی  زبان زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1) درس انتخابی

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 شیمی 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 لبنی هاى فراورده صنعتی دتولی
20 

 لبنی هاى فراورده صنعتی تولید
14 

 لبنی هاى فراورده صنعتی تولید
 ک /81 /7 /11کد  ک /81 /7 /11کد  ک /81 /7 /11کد  18

 562ساعت  448ساعت  640ساعت 

  

 

 

 

 

 

    

    

   

   

    

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 36 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85زمان  -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. 
 تخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 



92 

 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 فرآوری آبزیان و تولید کنسرو فرآورده های گوشتی رشته مهارتی:

فرآوری آبزیان و تولید کنسرو رشته مهارتی )دیپلم(: 

  فرآورده های گوشتی
 کشاورزی زمینه:

 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9796-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 محیط زیستانسان و 

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 آبزیان فراوری تکنولوژی

20 

 آبزیان فراوری تکنولوژی

16 

 آبزیان فراوری تکنولوژی

 ک /79 /6 /16کد  ک /79 /6 /16کد  ک /79 /6 /16کد  8

 252ساعت  512ساعت  640اعت س

  

 

 

 

 تولید کنسرو و فرآورده گوشتی
 ک /81 /7 /12کد     11

 345ساعت    

    

 

    

    

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 37 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2بنیادین و بند  سند تحول 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

نداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استاساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی  110 -85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: دریانوردی صیادی

 کشاورزی زمینه: دریانوردی صیادیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   کشاورزی و غذاگروه:  9758-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 دریانوردی صیادی

22 

 دریانوردی صیادی

15 

 دریانوردی صیادی

 79کد جهاد کشاورزی  79کد جهاد کشاورزی  79کد جهاد کشاورزی  15

 466ساعت  480ساعت  704ساعت 

  

 

 
 

 استاندارد مهارت اختیاری

2     

    
  

 64ساعت 
      

 
      

    

  

  

      

      

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  رشته مهارتیکارورزي متناسب با * 

ایستگی ستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شا 110 -85زمان  -

  رآیندي و نتیجه محور خواهد بود.هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت ف
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد 

 ای رایانه و جلوه های ویژه سازی رشته مهارتی: تصویر

  هنر زمینه:  ای رایانه و جلوه های ویژه سازی تصویررشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  6232-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت درسنام  ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

)ریاضی، شایستگی هاي پایه فنی 

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 رایانه کار مقدماتی

13 
 رایانه کار پیشرفته

10 
  After Effects Adobe کاربر

 ف. هـ 15 /13 -91کد  ف.هـ -2/1/15-91کد  ف.هـ -1/1/15-91کد  4
 140ساعت  330ساعت  420ساعت 

 طراح امور گرافیکی با رایانه  

7 
 Corel Drawکاربر 

 5 

 Autodesk Mayaکاربر 

 ف. هـ 15 /14 -91کد  .هـف -15/ 8-87کد  ف.هـ -2/15-87کد   6
 180ساعت  150ساعت  240ساعت 

 

 

 Adobe Illustratorکاربر 

4 

 Adobe Premierکاربر 

 ف.هـ -15/ 12-91کد  ف. هـ 15 /9 -90کد   5

 150ساعت  120ساعت  
  

 

 

    
   

 تجمیعی* کارورزی    

 33 جمع 39 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50)ساالنه  یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ی شود. همچنین ارزشیابی اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.

 



95 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی:گرافیک رایانه ای 

  هنر زمینه: (314گرافیک رایانه ای )رشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54مهارتی )شایستگی های فنی(:  تعداد ساعت

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  9901-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 محیط زیستانسان و 

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه

6 

 گرافیک رایانه ای

8 

 گرافیک رایانه ای

 ف.هـ -8/11-83کد  ف.هـ -8/11-83کد  ـف.ه 3/11-83کد  18

 562ساعت  256ساعت  185ساعت 

 طراحی گرافیک سیاه و سفید

5 

 طراحی گرافیکی رنگی

4 
  

  
  
  

   ف.هـ -9/01-83کد  ف.هـ 8/01-83کد 

   129ساعت  169ساعت 

 گرافیک رایانه ای

10 

 تایپ رایانه

 3 

  

   ف. هـ -4/11-83کد  ف.هـ -8/11-83کد 

   100ساعت  320ساعت 

 

 
  

 

  

     

     

 *تجمیعی کارورزی        

 36 جمع 35 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-تگیتحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایساي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه ساعت بر 110 - 85زمان  - 

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می ارشته مهارتی، توسط واحد آموزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی:صفحه آرایی

  هنر زمینه:  صفحه آراییرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: های پایه فنی تعداد ساعت شایستگی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  9909-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی و ادبیات فارسی زبان 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه
6 

 کتاب و صفحه آرایی رایانه ای
11 

 کتاب و صفحه آرایی رایانه ای
 ف.هـ -7/11-83کد  ف.هـ -7/11-83کد  ـف.ه 3/11-83کد  17

 544ساعت  338ساعت  185ساعت 

 طراحی گرافیکی سیاه و سفید
5 

 طراحی گرافیکی رنگی
4 

  

  
  
  

   ف.هـ -9/01-83کد  ـف.ه 8/01-83کد 

   129ساعت  169ساعت 

 تایپ رایانه

3 
  

 

  

     ف. هـ -4/11-83کد 

     100ساعت 

 کتاب و صفحه آرایی رایانه ای
8 

    

     ف.هـ -7/11-83کد 

     256ساعت 

 *تجمیعی کارورزی        

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  متناسب با رشته مهارتیکارورزي * 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

   به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: عکاسی

  هنر زمینه:  عکاسیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  9908-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی گرافیک سیاه و سفید

5 

 طراحی گرافیکی رنگی 

4 

 فیلم و عکسرتوش 

 ف.هـ -5/08-84کد  ف.هـ -9/01-83کد  ف.هـ 8/01-83کد  6

 195ساعت  129ساعت  169ساعت 

 عکاسی سیاه و سفید

19 

 عکاسی آتلیه ای

10 

 عکاسی رنگی

 ف.هـ -3/08-83کد  .هـف -4/08-84کد  ف.هـ -2/08-84کد  10

 330ساعت  330ساعت  615ساعت 

 

  

 

 

 

    

   

 

 

  

  

  

       

     

 *تجمیعی کارورزی      

 34 جمع 34 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 
 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

اي هپایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر ساعت بر 110 - 85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 خاب و تدریس می گردد.رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انت می باشد، با توجه به زمینه آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی:عکاسی دیجیتال

  هنر زمینه:  عکاسی دیجیتالرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: شایستگی های پایه فنیتعداد ساعت  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  9921-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 دوازدهمپایه  پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 کاربر رایانه

6 
 طراح امور گرافیکی با رایانه

8 
 رتوش و ترمیم عکس رایانه ای

 ف.هـ -1/11-84کد  ف.هـ -2/15-87کد  ف.هـ 3/11-83کد  18
 570ساعت  240ساعت  185ساعت 

 طراحی گرافیکی سیاه و سفید
5 

 طراحی گرافیکی رنگی

4 
 

  ف.هـ -9/01-83کد  ـف.ه 8/01-83کد  
  129ساعت  169ساعت 

 تایپ رایانه ای
3 

 
 

  

  

    ف. هـ -4/11-83کد 

    100ساعت 

 عکاسی دیجیتال 
6 

 

 

  

    ف.هـ -1/08-84کد 

    195ساعت 

 رد مهارت اختیاریاستاندا

2 
   

    

    64ساعت 

 *تجمیعی کارورزی     

 36 جمع 34 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري 
 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي یتحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه ساعت بر 110 - 85زمان  - 
   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.

 نتخاب و تدریس می گردد.رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: چهره سازی

  هنر زمینه:  چهره سازیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: های پایه فنیتعداد ساعت شایستگی  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  9916-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی و ادبیات فارسیزبان  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3 بدنیتربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی عمومی

10 

 نقاشی چهره

15 

 نقاشی چهره

 ف.هـ -15/01-83کد  ف.هـ -15/01-83کد  .هـف -11/01-84کد  20

 631ساعت  480ساعت  333ساعت 

 طراحی چهره

7 
 

 
  

  
  
  

    .هـف -12/01-84کد 

    210ساعت 

 اختیاری استاندارد مهارت

2 
  

  
  
  

  

     

     64ساعت 

  
 

    

 *تجمیعی کارورزی    

 38 جمع 35 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  با رشته مهارتیکارورزي متناسب * 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

   فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول 

 رشته مهارتی: تصویر برداری

  هنر زمینه:  تصویر برداریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9904-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 دفاعیآمادگی  -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
اربرد فناوری های ک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 کاربر رایانه

6 
 برداری تصویر

18 
 ای رایانه میکس و تدوین

 هـ.ف - 08 /7 -84کد  هـ.ف - 08 /6 -84کد  ـف.ه 3/11-83کد  18
 570ساعت  570ساعت  185ساعت 

 طراحی گرافیکی سیاه و سفید
5 

 

 

  

  
  
  

    ـف.ه 8/01-83کد 

    169ساعت 

 طراحی گرافیکی رنگی

4 
   

    ف.هـ -9/01-83کد 

    129ساعت 

 تایپ رایانه ای

3 
   

    ف. هـ -4/11-83کد 

    100ساعت 

 

 

    

     

     

 *تجمیعی کارورزی       

 36 جمع 38 جمع 33 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، لی مبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت  110 - 85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی:طراحی بسته بندی

  هنر زمینه: طراحی بسته بندیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   هنرگروه:  9905-1رایانه : کد  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  :استانداردها

 کاربر رایانه

6 

 طراحی بسته بندی

8 

 طراحی بسته بندی

 ف.هـ -9/11-83کد  ف.هـ -9/11-83کد  ـف.ه 3/11-83کد  17

 530ساعت  256ساعت  185ساعت 

 طراحی گرافیک سیاه و سفید

5 

 طراحی گرافیکی رنگی

4 
  

  
  
  

   ف.هـ -9/01-83کد  ـف.ه 8/01-83کد 

   129ساعت  169ساعت 

 طراحی بسته بندی

11 

 تایپ رایانه

3 

  

   ف. هـ -4/11-83کد  ف.هـ -9/11-83کد 

   100ساعت  352ساعت 

 

 
 

 

 

   

   

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ه)سمینار(، نخالقابرنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي یاستانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگ اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعهساعت بر 110 - 85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی امی باشد، با پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نقاشی ایرانی

  هنر زمینه:  نقاشی ایرانیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9841-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم دهمپایه 

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 فنی شایستگی هاي غیر

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 2طراحی سنتی درجه 

4 
 1طراحی سنتی درجه 

5 
 نگارگری

 صنایع دستی 81-2/06کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6کد  17
 535ساعت  165ساعت  120ساعت 

 سوخت روی چرم
3 

 نگارگری
10 

 

 

  صنایع دستی 81-2/06کد  صنایع دستی 81-1/03کد 
  320ساعت  83ساعت 

 کاغذ سازی

8 
 اختیاریاستاندارد مهارت 

3 

 
   صنایع دستی 81-1/02کد 

  96ساعت  240ساعت 
 استاندارد مهارت اختیاری

5 

 

 

 
   

   160ساعت 

 *تجمیعی کارورزی       

 35 جمع 38 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
رسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، د برنامه 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از  110 - 85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: تذهیب و تشعیر

  هنر زمینه:  تذهیب و تشعیررشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  57تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9907-1رایانه : کد  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی
4 

 طراحی نقوش هندسی
4 

 طراحی نقوش فرنگی
 ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -2/01-83کد  ف.هـ -1/01-83د ک 4

 129ساعت  138ساعت  120ساعت 

 نقوش جانوریطراحی 
5 

 تذهیب و تشعیر
15 

 تذهیب و تشعیر
 ف.هـ -6/01-83کد  ف.هـ -6/01-83کد  ف.هـ -3/01-83د ک 15

 475ساعت  480ساعت  165ساعت 

 ماشهپاپیه 
10 

 
 

 

 

    .هـف -10/4 -83کد 

    315ساعت 

 
 

 

 

  

    

    

 *تجمیعی کارورزی      

 37 جمع 39 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به ساعت بر 110 - 85زمان  - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نگارگری

  هنر زمینه:  نگارگریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9906-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
 اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی )

 ولید(تمدیریت  -2
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی
4 

 طراحی نقوش فرنگی
4 

 نگارگری
 ف.هـ -5/01-83کد  ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -1/01-83کد  18

 554ساعت  129ساعت  120ساعت 

 طراحی نقوش جانوری
5 

 نگارگری
10 

 

  

  ف.هـ -5/01-83کد  ف.هـ -3/01-83کد 

  298ساعت  165ساعت 

 طراحی نقوش هندسی
4 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 

   ف.هـ -2/01-83کد 

  64ساعت  138ساعت 

 پاپیه ماشه
10 

 
 

 

   ف.هـ -10/4-83کد 

   315ساعت 

 
 

    

     

     

 *تجمیعی کارورزی        

 36 جمع 36 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
قانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خال 13-2ادین و بند سند تحول بنی 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از  110 - 85زمان  - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: معماری داخلی

 هنر زمینه: معماری داخلی رشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 5: **تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 49های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 109آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنرگروه:  6188-1رایانه : کد  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 : خوشه دروس

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 نقشه کش عمومی ساختمان 

13 

 نقشه کش معماری 

13 

 داخلیطراح معماری 

 0-2/1/25/21کد  0-3/1/54/32کد  0-3/2/54/32کد  23

 728ساعت  400ساعت  400ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

 5 

 

 

 

 

   

   160ساعت 

  

 

 

 

 

    

    

    

   
     

 *تجمیعی کارورزی   

 41 جمع 33 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ارزشیابی شایستگی هاي حرفه  بتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنینم ساعت براي ارزشیابی 110 -85زمان  -

    ه محور خواهد بود.اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیج
 اب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 کاردانش شاخه -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 رشته مهارتی: چاپ دستی

 هنر زمینه:  چاپ دستیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنرگروه:  9920-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان مطالعات اجتماعی 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
 اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 طراحی گرافیکی سیاه و سفید

5 

 چاپ باتیک

13 

 اسکرین سیلک چاپ

 هـ.ف - 20 /2 -84کد  هـ.ف - 20 /1 -84کد  ف.هـ 8/01-83کد  20

 658ساعت  422ساعت  169ساعت 

 گرافیکی رنگیطراحی 

4 

 

 

 

 

   ف.هـ -9/01-83کد 

   129ساعت 
 طراحی نقوش هندسی

 4 
 

 

 

    ف.هـ -2/01-83کد 

    138ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

8 

  

   

   256ساعت 

 

 
   

    

    

 *تجمیعی کارورزی      

 38 جمع 33 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  با رشته مهارتیکارورزي متناسب * 

تگی هاي ی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایسگساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایست 110 -85زمان  -

     فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود. حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول 

 اسکرین رشته مهارتی: چاپ باتیک و سیلک

 هنر زمینه:  اسکرین چاپ باتیک و سیلکرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  59تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 112جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنرگروه:  9849-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 دینی و اخالقیتربیت  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1انتخابی ) درس

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 چاپ دستی

6 
 2طراحی سنتی درجه 

4 
 1طراحی سنتی درجه 

 صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6کد  صنایع دستی 81-7کد  5
 165ساعت  120ساعت  195ساعت 

 چاپ باتیک

13 

 اسکرین سیلک چاپ

15 

 چاپ قلمکار

 دستی عصنای 81 -07 /6کد  ستید صنایع 81 -07 /3کد  دستی صنایع 81 -07 /1کد  16

 510ساعت  495ساعت  420ساعت 

 

 

 

 

 

 

    

    

 
 

   

    

 *تجمیعی کارورزی      

 39 جمع 39 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي ی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی ساعت براي ارزشیاب 110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امهارتی، توسط واحد آموزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: چاپ باتیک و قلمکار

 هنر زمینه:  چاپ باتیک و قلمکاررشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: ساعت شایستگی های پایه فنیتعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  44تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: هنر 9848-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3قرآن عربی، زبان  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2طراحی سنتی درجه 

4 

 1طراحی سنتی درجه 

5 

 چاپ قلمکار

 دستی عصنای 81 -07 /6کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6کد  16

 510ساعت  165ساعت  120ساعت 

 تیچاپ دس

6 

 چاپ باتیک

13 

 

 

  دستی صنایع 81 -07 /1کد  صنایع دستی 81-7کد 

  420ساعت  195ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

8 

 

 

 

    

    256ساعت 

 
 

   

    

 *تجمیعی کارورزی     

 34 جمع 38 جمع 33 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5براي اجراي بند  زمینه سازي

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

افه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي عت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضاس 110 -85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1دارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره استان **

 گردد.
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 شاخه کاردانش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: کاغذ سازی

  هنر زمینه:  کاغذ سازیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9940-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2قرآن و اخالق( تعلیمات دینی )دینی،  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی
4 

 طراحی نقوش فرنگی
4 

 سازی کاغذ
 هـ.ف - 4 /9 -83کد  ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -1/01-83د ک 20

 655ساعت  129ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 
4 

 ماشه پاپیه
10 

 
  هـ.ف - 4 /10 -83کد  .هـف -2/01-83کد  

  315ساعت  138ساعت 

 طراحی نقوش جانوری
5 

 

 

 

 

    ف.هـ -3/01-83کد 

    165ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

5 

   

    

    160ساعت 

 *تجمیعی کارورزی       

 38 جمع 34 جمع 33 جمع

 مدرسه برنامه ویژه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

    ه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیج
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 ه کاردانششاخ -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 رشته مهارتی: صحافی و جلد سازی

  هنر زمینه:  صحافی و جلد سازیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 6**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9850-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
 اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 2طراحی سنتی درجه 

4 
 صحافی

15 
 جلدسازی

 صنایع دستی 81-3/02کد  صنایع دستی 81-2/02کد  صنایع دستی 81-2/6کد  12
 375ساعت  465ساعت  120ساعت 

 سازی کاغذ

8 

 1طراحی سنتی درجه 
5 

 چاپ دستی
 صنایع دستی 81-7کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-1/02کد  6

 195ساعت  165ساعت  240ساعت 
 استاندارد مهارت اختیاری

6 

 

 

 

 

   
   192ساعت 

 

 

 

 

 
   
   

 تجمیعی* کارورزی       

 36 جمع 40 جمع 31  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه ساعت بر 110 - 85زمان  -

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
انتخاب و تدریس می  ه مهارتی، توسط واحد آموزشیمی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشتپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.

 



111 

 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: منبت کاری

  هنر زمینه:  منبت کاریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: پایه فنی تعداد ساعت شایستگی های 42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9887-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی ادبیات فارسیزبان و  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
 اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی )

 ولید(تمدیریت  -2
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 طراحی نقوش فرنگی

4 
 منبت کاری

 ف.هـ -3/04-83کد  ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -1/01-83د ک 17
 545ساعت  129ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 
4 

 منبت کاری
9 

 
  ف.هـ -3/04-83کد  ف.هـ -2/01-83کد  

  288ساعت  138ساعت 
 طراحی نقوش جانوری

5 
 

 
 

  

    ف.هـ -3/01-83کد 
    165ساعت 

 کاری هنر مشبک
4 

   

    ف.هـ -2/04-83کد 

    128ساعت 
 هنر درودگری

4 
 

 
  

    ف.هـ -1/04-83کد 
    141ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

4 

    

     

     128ساعت 

 *تجمیعی کارورزی        

 35 جمع 33 جمع 38 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: هنر معرق کاری

  هنر زمینه:  هنر معرق کاریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9945-1رایانه : کد  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

 استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 طراحی نقوش فرنگی

4 
 معرق کاری چوب

 ف.هـ -5/04-83کد  ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -1/01-83کد  18
 576ساعت  129ساعت  120ساعت 

 هنر درودگری
4 

 معرق کاری چوب
8 

 

 

  ف.هـ -5/04-83کد  ف.هـ -1/04-83کد 
  257ساعت  141ساعت 

 طراحی نقوش جانوری
5 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 
 

   ف.هـ -3/01-83کد 
  96ساعت  165ساعت 

 هنر مشبک کاری
4 

 
 

 
    ف.هـ -2/04-83کد 

    128ساعت 
 طراحی نقوش هندسی

4 

    

     ف.هـ -2/01-83کد 

     138ساعت 

 *تجمیعی کارورزی      

 36 جمع 35 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و  13-2بنیادین و بند  سند تحول 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود.240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي شایستگی ایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابیشبر  ساعت براي ارزشیابی مبتنی 110 - 85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: خاتم کاری 

  هنر زمینه: (322خاتم کاری )رشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9888-1رایانه : کد  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:
 زندگیانسان و مهارت هاي 

-- -- 
 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 طراحی نقوش فرنگی

4 
 خاتم کاری

 ف.هـ -4/04-83کد  ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -1/01-83د ک 17
 544ساعت  129ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 
4 

 خاتم کاری
9 

 

 

  ف.هـ -4/04-83کد  ف.هـ -2/01-83کد 
  298ساعت  138ساعت 

 طراحی نقوش جانوری
5 

 
 

 
    ف.هـ -3/01-83کد 

    165ساعت 

 هنر مشبک کاری
4 

 

  

  
    ف.هـ -2/04-83کد 

    128ساعت 
 هنر درودگری

4 
   

    ف.هـ -1/04-83کد 

    141ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

   

    

    96ساعت 

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 33 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي یتحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال ساعت بر 110 - 85زمان  - 

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: خاتم سازی

  هنر زمینه:  خاتم سازیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 9**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9846-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1قرآن عربی، زبان 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 دروس:خوشه 

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 2طراحی سنتی درجه 

4 

 1طراحی سنتی درجه 

5 

 2خاتم سازی درجه 

 صنایع دستی 81-01/ 5کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6د ک 17

 544ساعت  165ساعت  120ساعت 

 ی سنتیدرودگر

8 

 2خاتم سازی درجه 

13 

 

 

  صنایع دستی 81-01/ 5کد  صنایع دستی 81-1کد 

  401ساعت  240ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

9 

 

 

 

    

    288ساعت 

 
 

   

    

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 38 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -دوم متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره 

 رشته مهارتی: قلم زنی روی فلز

  هنر زمینه:  قلم زنی روی فلزرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9737-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1 تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 دروس:خوشه 

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 هاي زندگی انسان و مهارت
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 ید(تولمدیریت  -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 2طراحی سنتی درجه 
4 

 1طراحی سنتی درجه 
5 

 2قلمزنی درجه 
 صنایع دستی 81- 2/04کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6کد  17

 543ساعت  165ساعت  120ساعت 

 2درجه  قلمزنی

11 

 2قلمزنی درجه 

10 

 

  

  صنایع دستی 81- 2/04کد  صنایع دستی 81- 2/04کد 

  320ساعت  352ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

8 
 

 

 

    

    256ساعت 

 

 

   

    

    

 *تجمیعی کارورزی       

 35 جمع 35 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

   ه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیج
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 کاردانش شاخه -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد درسی و ساعات 

 رشته مهارتی: طال و جواهرسازی

  هنر زمینه: طال و جواهرسازیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  6131-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1قرآن و اخالق( تعلیمات دینی )دینی، 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 جواهر سازی مهره ای

5 

 قالب های مومیسازنده 

7 

 قیمتی فلزات ساز مدل

 7 -94 /11 /1 /2کد  9-3/1/11/49کد  7313-79-021-1د ک  3

 88ساعت  224ساعت  150ساعت  

 سازی جواهر و طال

15 

 قیمتی فلزات گری ریخته

3 

 بر نشان جواهر و زن کار، قلم مخراج

 قیمتی فلزات روی
6 

 8 -80 /13 /1 /3کد  7 -25 /12 /1 /2کد  8 -80 /10 /1 /2کد 

 200ساعت  90ساعت  480ساعت 

 
 

 نقره سازی ملیله

5 

 جواهر و نقره و طال فروشنده

 4 -31 /35 /1 /2کد   8 -80 /55 /1 /2کد   5

 154ساعت   168ساعت  

 

 

 

 
 ندارد مهارت اختیاریاستا

3    

 96ساعت   

 *تجمیعی کارورزی       

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي یهمچنین ارزشیابی شایستگی شود. اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85زمان  -

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تخاب و تدریس می گردد.آموزشی ان( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: طراحی طال و جواهر

  هنر زمینه:  طراحی طال و جواهررشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: پایه فنیتعداد ساعت شایستگی های  42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  6226-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی و ادبیات فارسیزبان  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3 بدنیتربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

 استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه

6 

 تایپ رایانه ای

3 

 رایانه با جواهر و طال طراحی

 هـ .ف- 11 /10 -87کد  ف. هـ -4/11-83کد  ف.هـ - 3/11-83کد  18

 576ساعت  100ساعت  185ساعت 

 عمومیطراحی 

10 

 رایانه با جواهر و طال طراحی

8 

 

 

  هـ .ف- 11 /10 -87کد  ف.هـ -11/01-84کد 

  249ساعت  333ساعت 

 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 
 

    ف.هـ -1/01-83کد 

   64ساعت  120ساعت 

 طراحی نقوش هندسی

4 
    

    ف.هـ -2/01-83کد 

 *تجمیعی کارورزی    138ساعت 

 36 جمع 33 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، رنامه درسی ملی مشتمل ب 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول 110 - 85زمان  - 

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -توسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم م

 رشته مهارتی: تراش سنگ های قیمتی

  هنر زمینه: تراش سنگ های قیمتیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  61تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 112جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9847-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

 استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 2طراحی سنتی درجه 

4 

 2تراش سنگ های قیمتی درجه 

17 

 1تراش سنگ های قیمتی درجه 

 صنایع دستی 95-1/10کد  صنایع دستی 95-2/10کد  صنایع دستی 81-2/6کد  20

 635ساعت  530ساعت  120ساعت 

 1طراحی سنتی درجه 

5 

 

 

 

 

   صنایع دستی 81-1/6کد 

   165ساعت 

 3تراش سنگ های قیمتی درجه 

15 
 

 
 

    صنایع دستی 95-3/10کد 

    475ساعت 

 

 
    

    

 *تجمیعی کارورزی    

 38 جمع 37 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2بند  و سند تحول بنیادین 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

 هايی شایستگیشایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابر ساعت براي ارزشیابی مبتنی ب 110 - 85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: هنر فرش

  هنر زمینه:  هنر فرشرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  57تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  6225-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 2گلیم باف درجه 

10 

 1گلیم باف درجه 

6 

 نقشه فرشطراح 

 1-3/2/93/62کد  7-3/1/54/54کد  7-3/2/54/54د ک 6

 180ساعت  195ساعت  320ساعت 

 2فی درجه قالیبا

14 

 بافنده ترکیبی قالی و گلیم

9 

 1درجه قالیباف 

 7-3/1/57/54کد  7-1/1/57/54کد  7-3/2/57/54کد  10

 330ساعت  300ساعت  450ساعت 

 

 

 

 

 قالیباف تابلویی

 7-2/1/96/54کد    2

 76ساعت   

 

 

 

 
  

     

    

 *تجمیعی کارورزی      

 36 جمع 35 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود.240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي یبه زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی ساعت بر 110 - 85زمان  - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: طراحی و نقاشی فرش

  هنر زمینه:  نقاشی فرشطراحی و رشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9869-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 شیمی، زیست شناسی()ریاضی، فیزیک، 

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی نقوش سنتی

10 

 فرش طراحی

16 

 فرش طراحی

 ف.ش 83 -1 /4کد  ف.ش 83 -1 /4کد  ف.ش 83 -1 /1کد  4

 120ساعت  480ساعت  327ساعت 

 فرش قدماتیم بافت

7 
 

 

 فرش نقشه نقاشی

 ف.ش 83 -1 /5کد   ف.ش 83 -1 /2کد  11

 345ساعت   223ساعت 

 فرش مقدماتی رنگرزی

4 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

   ف.ش 83 -1 /3کد  2

 64ساعت   130ساعت 

 
 

   
 

    

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 35 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، لی مبرنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت  110 - 85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: تراش و تزئین شیشه و کریستال

  هنر زمینه:  تراش و تزئین شیشه و کریستالرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9944-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی زبان  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
های  اربرد فناوریک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی
4 

 طراحی نقوش جانوری
5 

 (پیشرفته) کریستال و شیشه تراش
 ه.ف - 05 /4 -83کد  ف.هـ -3/01-83کد  ف.هـ -1/01-83کد  9

 286ساعت  165ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 
4 

 (پیشرفته) کریستال و شیشه تراش
12 

 شیشه روی کاری طال آب و نقاشی
 ه.ف - 05 /5 -83کد  ه.ف - 05 /4 -83کد  ف.هـ -2/01-83کد   10

 317ساعت  384ساعت  138ساعت 

 (مقدماتی) کریستال و شیشه تراش
11 

 
 

 

 

    ه.ف - 05 /3 -83کد 

    353ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 
 

  

    

    96ساعت 

 *تجمیعی کارورزی        

 37 جمع 37 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

   اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: معرق کاشی

 هنر زمینه:  معرق کاشیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 5**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 107جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنرگروه:  9839-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  هاي خارجیزبان  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2طراحی سنتی درجه 

4 
 1طراحی سنتی درجه 

5 
 2 درجه کاشی معرق

 دستی صنایع 81 -05 /3کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6کد  17
 544ساعت  165ساعت  120ساعت 

 2 درجه اشیک معرق

13 

 2 درجه کاشی معرق

10 

 

 

  دستی صنایع 81 -05 /3کد  دستی صنایع 81 -05 /3کد 

  320ساعت  409ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

5 

 

 

 

    

    160ساعت 

 
 

   

    

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 35 جمع 37 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي  اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  ساعت براي 110 -85زمان  -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.مهارتی، توسط واحد آموزشی امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: کاشی سازی هفت رنگ

  هنر زمینه:  کاشی سازی هفت رنگرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: ساعت شایستگی های پایه فنیتعداد  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  6237-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3 عربی، زبان قرآن 1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 محیط کارالزامات 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی
4 

 رنگ هفت کاشی ساخت
12 

 طراحی نقوش فرنگی
 ف.هـ -4/01-83کد  هـ .ف 15 /2 -88کد  ف.هـ -1/01-83کد  4

 129ساعت  384ساعت  120ساعت 

 طراحی نقوش هندسی
4 

 استاندارد مهارت اختیاری

4 

 رنگ هفت کاشی ساخت
 هـ .ف 15 /2 -88کد   ف.هـ -2/01-83کد  12

 384ساعت  128ساعت  138ساعت 

 رنگ هفت کاشی ساخت
12 

 

 

 

 

    هـ .ف 15 /2 -88کد 

    387ساعت 

 
 

   

    

    

 *تجمیعی کارورزی       

 34 جمع 36 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي یزمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به ساعت بر 110 - 85زمان  - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.نی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ ف1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: سفالگری

 هنر زمینه:  سفالگریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42ساعت عمومی: تعداد 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنرگروه:  9891-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2قرآن عربی، زبان  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 دروس:خوشه 

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 

 سفالگری

15 

 طراحی نقوش فرنگی

 ف.هـ -4/01-83کد  ف.هـ -1/05-83کد  .هـف -1/01-83کد  4

 129ساعت  480ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 

4 

 

 

 سفالگری

 ف.هـ -1/05-83کد   ف.هـ -2/01-83کد  13

 416ساعت   138ساعت 

 سفالگری

12 

  

 

   ف.هـ -1/05-83کد 

   381ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

  

   

   64ساعت 

 

 

   

    

    

 *تجمیعی کارورزی       

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

ل سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي وساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در ط 110 -85زمان  -

    جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: سفال و لعاب

 هنر زمینه: سفال و لعابرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنرگروه:  9836-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 بهداشتسالمت و  2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2سنتی درجه  طراحی

4 

 1طراحی سنتی درجه 

5 

 سفالگری

 دستی صنایع 81 -05 /1کد  صنایع دستی 81-1/6کد  صنایع دستی 81-2/6کد  17

 544ساعت  165ساعت  120ساعت 

 یسفالگر

13 

 سفالگری

10 

 

 

  دستی صنایع 81 -05 /1کد  دستی صنایع 81 -05 /1کد 

  320ساعت  426ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 

 

 

    

    96ساعت 

 

  

   

    

 *تجمیعی کارورزی     

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5سازي براي اجراي بند زمینه 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي اعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اس 110 -85 زمان - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1ندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره استا **
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 شاخه کاردانش - جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه

 رشته مهارتی: هنر آیینه کاری

  هنر زمینه:  هنر آیینه کاریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9922-1:  کد رایانه شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2دینی )دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 کاری آینه

18 
 کاری آینه

 هـ.ف 05 /2 -83کد  هـ.ف 05 /2 -83کد  .هـف -1/01-83کد  18
 594ساعت  576ساعت  120ساعت 

 طراحی نقوش هندسی
4 

 

 

 

 

   ف.هـ -2/01-83کد 
   138ساعت 

 طراحی نقوش جانوری
5 

  
   ف.هـ -3/01-83کد 

   165ساعت 
 طراحی نقوش فرنگی

4 
  

   ف.هـ -4/01-83کد 

   129ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 
  

   

   64ساعت 

 *تجمیعی کارورزی       

 36 جمع 38 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي یتحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال ساعت بر 110 - 85زمان  -

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اایه فنی/ فنی پ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ساز سازی )سنتور و ساز ضربی(

  هنر زمینه: ساز سازی )سنتور و ساز ضربی(رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9شایستگی های غیرفنی: تعداد ساعت  هنر گروه:  9926-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیاستانجغرافیای عمومی و 

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
 اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی )

 ولید(تمدیریت  -2
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

 استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 ساخت دف

4 
 ساخت سنتور

 ف.هـ -7/04-83کد  ف.هـ -11/04-83کد  ف.هـ -1/01-83د ک 18
 576ساعت  130ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 
4 

 ساخت تنبک
11 

 

  

  ف.هـ -12/04-83کد  ف.هـ -2/01-83کد 
  360ساعت  138ساعت 

 هنر درودگری
4 

 

 

 
    ف.هـ -1/04-83کد 

    141ساعت 

 هنر مشبک کاری
4 

   
    ف.هـ -2/04-83کد 

    128ساعت 
 استاندارد مهارت اختیاری

3 
    

     

     96ساعت 

 *تجمیعی کارورزی       

 36 جمع 35 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

  اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه 
نتخاب و تدریس می می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ساز سازی )سنتور و سه تار(

  هنر زمینه: ساز سازی )سنتور و سه تار(رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9917-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 ساخت سه تار

15 
 ساخت سنتور

 ف.هـ -7/04-83کد  ف.هـ -04/ 8-83کد  .هـف -1/01-83کد  18
 576ساعت  485ساعت  120ساعت 

 طراحی نقوش هندسی
4 

 

 

 

  

   ف.هـ -2/01-83کد 
   138ساعت 

 هنر درودگری
4 

  
    ف.هـ -1/04-83کد 

    141ساعت 

 هنر مشبک کاری
4 

  
   ف.هـ -2/04-83کد 

   128ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 
   

    
    96ساعت 

 *تجمیعی کارورزی      

 36 جمع 35 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
ر و وپژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محبرنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي یزمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به ساعت بر 110 - 85زمان  - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انی پایه فنی/ ف( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ساز سازی )سه تار و ساز ضربی(

  هنر زمینه: سنتور )سه تار و ساز ضربی( ساز سازیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 6**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  9918-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 شیمی، زیست شناسی()ریاضی، فیزیک، 

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

4 
 ساخت دف

4 
 ساخت سه تار

 ف.هـ -8/04-83کد  ف.هـ -11/04-83کد  ف.هـ -1/01-83د ک 15
 485ساعت  130ساعت  120ساعت 

 نقوش هندسیطراحی 
4 

 ساخت تنبک
11 

 استاندارد مهارت اختیاری

  ف.هـ -12/04-83کد  ف.هـ -2/01-83کد  2
 64ساعت  360ساعت  138ساعت 
 ودگریهنر در

4 
 

 
 

 

    ف.هـ -1/04-83کد 
    141ساعت 

 هنر مشبک کاری
4 

 

 

 
   ف.هـ -2/04-83کد 

   128ساعت 
 استاندارد مهارت اختیاری

4 
   

    
    128 ساعت

 *تجمیعی کارورزی      

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم

 رشته مهارتی: آواز جهانی

  هنر زمینه:  آواز جهانیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  9936-1: کد رایانه  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 موسیقی عمومی هماهنگی

3 

 (عمومی) پیانو ساز نوازندگی

9 

 جهانی آواز

 هـ. ف -10 /4 -83کد  هـ. ف -10 /10 -83کد  هـ .ف -10 /6 -83کد  17

 540ساعت  300ساعت  100ساعت 

 روهیگ آواز

5 

 شنوایی تربیت و سرایش

9 

 

  هـ. ف -10 /7 -83کد  هـ. ف -10 /5 -83کد  

  300ساعت  150ساعت 

 (عمومی) تار سه ساز نوازندگی

9 

 

 

 

   هـ. ف -10 /11 -83کد  

   300ساعت 

 

 

  
 

   

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 38 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

    ه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیج
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 ه کاردانششاخ -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 رشته مهارتی: آواز ایرانی

  هنر زمینه:  آواز ایرانیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  9943-1کد رایانه :  رشته مهارتی:شماره 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 موسیقی عمومی هماهنگی

3 

 (عمومی) پیانو ساز نوازندگی

9 

 ایرانی آواز

 ـه. ف -10 /2 -83کد  هـ. ف -10 /10 -83کد  هـ .ف -10 /6 -83کد  17

 540ساعت  300ساعت  100ساعت 

 روهیگ آواز

5 

 شنوایی تربیت و سرایش

9 

 

  هـ. ف -10 /7 -83کد  هـ. ف -10 /5 -83کد  

  300ساعت  150ساعت 

 (عمومی) تار سه ساز نوازندگی

9 

 

 

 

   هـ. ف -10 /11 -83کد  

   300ساعت 

 

 

 
  

 
   

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 38 جمع 32 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

    نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد درسی و 

 رشته مهارتی: نوازندگی ساز جهانی

  هنر زمینه: جهانی ساز نوازندگیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 3**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  49های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  9942-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1دینی )دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی  زبان 2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
فناوری های اربرد ک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 فیزیک

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

 استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 (عمومی) پیانو ساز نوازندگی

9 

 گروهی آواز

5 

 جهانی ساز نوازندگی

 هـ. ف -10 /3 -83کد  هـ. ف -10 /5 -83کد  هـ. ف -10 /10 -83کد  17

 540ساعت  150ساعت  300ساعت 

 شنوایی تربیت و سرایش
9 

 جهانی ساز نوازی هم
6 

 
  هـ. ف -10 /9 -83کد  هـ. ف -10 /7 -83کد  

  200ساعت  300ساعت 

 موسیقی عمومی هماهنگی
3 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 

   هـ. ف -10 /6 -83کد  

  96ساعت  100ساعت 

 

 

 
 

 

    

   

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 34 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

    جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 نتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: نوازندگی ساز ایرانی

  هنر زمینه: ایرانی ساز نوازندگیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  49های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  9941-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 فیزیک 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 (عمومی) پیانو ساز نوازندگی

9 

 گروهی آواز

5 

 ایرانی ساز نوازندگی

 ـه. ف -10 /1 -83کد  هـ. ف -10 /5 -83کد  هـ. ف -10 /10 -83کد  17

 540ساعت  150ساعت  300ساعت 

 شنوایی تربیت و سرایش
9 

 ایرانی ساز نوازی هم
6 

 
  ـه. ف -10 /8 -83کد  هـ. ف -10 /7 -83کد  

  200ساعت  300ساعت 

 موسیقی عمومی هماهنگی
3 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 

   هـ. ف -10 /6 -83کد  

  96ساعت  100ساعت 

 

 

 
 

 

    

   

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 34 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

   ه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیج
 نتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 ه کاردانششاخ -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه  جدول مواد درسی و ساعات

 رشته مهارتی: دستیاری طراحی لباس )دوخت و ترمیم(

  هنر زمینه: دستیاری طراحی لباس )دوخت و ترمیم(رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  9924-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  هاي خارجیزبان  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 1ریاضی  

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی عمومی

11 

 لباس و اندام طراحی

20 

 (ترمیم و دوخت) لباس طراحی دستیاری

 هـ.ف - 03 /7 -83کد  هـ.ف - 01 /7 -83کد  ف.هـ -11/01-84کد  18

 595ساعت  623ساعت  333ساعت 

  Adobe Illustratorکاربر 

 4 

 

 

 

 

   ف.هـ -15/ 9-90کد 

   120ساعت 

 

 

  

   

   

 

 

  

   

 *تجمیعی کارورزی    

 36 جمع 40 جمع 30 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي شایستگیاضافه می شود. همچنین ارزشیابی  ن آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زما 110 - 85مان ز -

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تدریس می گردد.نتخاب و می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: دستیاری تهیه لباس های نمایشی )دوخت با ترمیم و تزئینات(

دستیاری تهیه لباس های نمایشی رشته مهارتی )دیپلم(: 

 )دوخت با ترمیم و تزئینات(
  هنر زمینه:

 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  9923-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1قرآن عربی، زبان 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 دروس:خوشه 

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- --  2 1ریاضی  

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 طراحی عمومی

11 

 لباس و اندام طراحی

20 

 (اکسسوار) لباس طراحی دستیاری

 هـ.ف - 03 /8 -83کد  هـ.ف - 01 /7 -83کد  ف.هـ -11/01-84کد  18

 577ساعت  623ساعت  333ساعت 

 Adobe Illustratorکاربر 

4  

 

 

 

 

   ف.هـ -15/ 9-90کد 

   120ساعت 

 

 

  

   

   

 

 

  

   

   

 *تجمیعی کارورزی    

 36 جمع 40 جمع 30 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  متناسب با رشته مهارتیکارورزي * 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

    به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 خیاطی مردانه دوزرشته مهارتی: 

  هنر زمینه: خیاطی مردانه دوزرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  56های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 107آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6152-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 دینی و اخالقیتربیت  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1انتخابی ) درس

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 مردانه دوز نازک
13 

 مردانه لباس برشکار و الگوساز
12 

 مردانه دوز ضخیم
 7 -91 /45 /1 /3کد  7 -91 /45 /1 /3 /2کد  7 -91 /45 /2 /3کد  13

 430ساعت  388ساعت  430ساعت 
پیراهن شومیز مردانه، زنانه و  دوزنده

 لباس راحتی
4 

 با رایانه لباس الگوساز
3 

 راسته دوز
8 

 7 -91 /48 /1 /3کد  7 -91 /44 /1 /1کد  7 -91 /35 /1 /4کد 

 275ساعت  100ساعت  135ساعت 

 دوز شلوار
3 

 
 

 

   7 -91 /34 /1 /3کد  

   108ساعت 

 

 

 
 

 

    

   

 *تجمیعی کارورزی    

 39 جمع 35 جمع 33 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي شایستگیاضافه می شود. همچنین ارزشیابی  ن آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زما 110 - 85مان ز -

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 تدریس می گردد.نتخاب و می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 خیاطی لباس شب و عروسرشته مهارتی: 

  هنر زمینه:  خیاطی لباس شب و عروسرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 8**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6147-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 زنانه  دوز نازک
14 

 (تکدوزی) زنانه لباس برشکار و ساز الگو
11 

 عروس و شب لباس خیاط
 7 -91 /97 /1 /3 /1کد  7 -91 /41 /2 /4 /1کد  7 -91 /41 /2 /4د ک 7

 216ساعت  340ساعت  460ساعت 

 دوز مانتو
6 

 با رایانه لباس الگوساز
3 

 دوزنده تزئین کار لباس
 1 -61 /33 /1 /1کد  7 -91 /44 /1 /1کد  7 -91 /40 /1 /1کد  6

 193ساعت  100ساعت  180ساعت 

 
 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

8    
 256ساعت   

 

 

  

    

   

 *تجمیعی کارورزی    

 39 جمع 34 جمع 33 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

    اف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهد
 نتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 خیاطی لباس زنانهرشته مهارتی: 

  هنر زمینه: خیاطی لباس زنانهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 107آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6146-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 زنانه  دوز نازک
14 

 (تکدوزی) زنانه لباس برشکار و ساز الگو
11 

 پیژاما، و کت دوز، ربدوشامبر و روپوش

 بند پیش و سربند
7 

 7 -91 /47 /1 /2کد  7 -91 /41 /2 /4 /1کد  7 -91 /41 /2 /4کد 

 218ساعت  340ساعت  460ساعت 

 دوز مانتو
6 

 با رایانه لباس الگوساز
3 

 الگوساز لباس به روش حجمی
 7 -91 /46 /1 /1کد  7 -91 /44 /1 /1کد  7 -91 /40 /1 /1کد  13

 410ساعت  100ساعت  180ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 

 

 

 

   

   64ساعت 

 
 

  

   

 *تجمیعی کارورزی    

 38 جمع 34 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

   یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 خیاطی دوخت های تزئینیرشته مهارتی: 

  هنر زمینه:  خیاطی دوخت های تزئینیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  51های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6148-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 زنانه  دوزی نازک
14 

 خواب سرویس دوز سری
4 

 دوز مانتو
 7 -91 /40 /1 /1کد  7 -91 /31 /1 /1کد  7 -91 /41 /2 /4کد  6

 180ساعت  110ساعت  460ساعت 

 دستیگلدوز 

3 

 دوز با ماشین )مقدماتی( چهل تکه
5 

 دوز با ماشین )پیشرفته( چهل تکه
 7318-81-026-1کد  7318-81-025-1کد  7-3/1/73/95کد  6

 188ساعت  144ساعت  80ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

 4 

 چرخ با دوزی تکه
4 

 سرمه دوز سنتی

 7318-81-021-1کد  7 -95 /69 /2 /3کد   2

 81ساعت  131ساعت  128ساعت 

 

 

 با رایانه لباس الگوساز
3 

 ابریشم دوز
 7318-81-004-1کد  7 -91 /44 /1 /1کد   4

 120ساعت  100ساعت  

 *تجمیعی کارورزی    

 36 جمع 36 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سالساعت براي  110 - 85زمان  - 

  حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 دوخت لباس های محلیرشته مهارتی: 

  هنر زمینه:  دوخت لباس های محلیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42عمومی: تعداد ساعت 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6150-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 زنانه دوز نازک

14 

 (تکدوزی) زنانه لباس برشکار و ساز الگو

11 

 اصفهان سوزن دوز سنتی

 7318-81-028-1کد  7 -91 /41 /2 /4 /1کد  7 -91 /41 /2 /4کد  6

 185ساعت  340ساعت  460ساعت 

 دستی گلدوز

3 

 با رایانه لباس الگوساز

3 

 دوز شلوار

 7 -91 /34 /1 /3کد  7 -91 /44 /1 /1کد  7-3/1/73/95کد  3

 108ساعت  100ساعت  80ساعت 

 دوز مانتو

 6 

 

 

 ابریشم دوز

 7318-81-004-1کد   7 -91 /40 /1 /1کد  4

 120ساعت   180ساعت 

 

 

 

 

 لباسمردانه و شومیز پیراهن دوزنده 

 7 -91 /35 /1 /4کد    4

 135ساعت   

 *تجمیعی کارورزی   

 35 جمع 34 جمع 36 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5اجراي بند زمینه سازي براي 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ستانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه ا 110 - 85زمان  - 

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 دوزنده کفش -رشته مهارتی: سراجی 

  هنر زمینه:  وزنده کفشد -سراجی رشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 106آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6135-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی ) -- --

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2 ای( رسانه

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

 اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی ) -- --
 -- -- 2 مدیریت تولید( -2

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها: استانداردها:
 ، مردانه و بچه گانهزنانهپستایی ساز کفش 

 2درجه 
6 

و بچه گانه  مردانهپستایی ساز کفش زنانه، 

 1دوز درجه 
4 

  2رویه کفش ماشینی درجه  کاربرش 

5 
 8 -02 /23 /2 /2کد  7536 -28 -012 -1کد  7536 -28 -011 -1کد 

 148ساعت  138ساعت  180ساعت 
 سازنده کمربند چرمی

 3 

 چرخ کاری پستایی کفش ورزشی

2 

 طراح کفش

 8 -02 /15 /1 /1کد  7536 -28 -015 -1کد  7536 -28 -020 -2کد  3
 114ساعت  69ساعت  100ساعت 

 حکاک چرم
 5 

 دوزنده دستکش چرمی

4 

 مدلساز کفش

 7536 -28 -010 -1کد  7536 -28 -022 -1کد  7536 -77 -003 -1کد  4
 130ساعت  112ساعت  150ساعت 

 ورزشیوردست چرخ کار پستایی کفش 

2 
 چرم کار معرق 

3 

 سازنده تولیدات چرم دست دوز
 7536 -77 -001 -1کد  7536 -77 -002 -1کد  7536 -28 -016 -1کد  5

 158ساعت  109ساعت  50ساعت 

 پیش کار کفش ورزشی

 2 

 استاندارد مهارت اختیاری

2 

 

 

   7536 -28 -017 -1کد 

  64ساعت  64ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 
 

 
   

   96ساعت 

 تجمیعی* کارورزی      

 35 جمع 35 جمع 36  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50معاش حالل )ساالنه محور و آموزش مهارت تامین 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شایستگیبآموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیاساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان  110 - 85مان ز - 

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
و تدریس می  انتخاب می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 کیف -رشته مهارتی: سراجی

  هنر زمینه:  کیف -سراجیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  50های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  هنر گروه:  6136-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی
3 

 دوزنده کیف با چرم مصنوعی
7 

 دوزنده کیف با چرم طبیعی

 7318 -28 -010 -1کد  7318 -28 -012 -1کد  7318 -28 -011 -1کد  8
 240ساعت  230ساعت  102ساعت 

 دوزنده کیف چرمی با دست
 7 

 دوزنده دستکش چرم

 4 

 دوزنده کاله چرمی
 

 7531 -28 -023 -1کد  7531 -28 -022 -1کد  7318 -28 -013 -1کد  3
 103ساعت  112ساعت  222ساعت 

 سازنده کمربند چرمی
3 

 چرم کار معرق 

3 

 سازنده تولیدات چرم دست دوز
 7536 -77 -001 -1کد  7536 -77 -002 -1کد  7536 -28 -020 -2کد  5

 158ساعت  109ساعت  100ساعت 
 دوزنده زیراندازهای چرمی

2 
 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

   7318 -28 -015 -2کد  2
 64ساعت   80ساعت 

 حکاک چرم

5 

 

 

 

   7536 -77 -003 -1کد  
   150ساعت 

 تجمیعی* کارورزی     

 36 جمع 34 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  برنامه درسی ملی مشتمل بر 13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی اي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول ساعت بر 110 - 85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ي ( که حاوي شایستگی ها1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

 خدمات  زمینه:  مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  48)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   سالمتبهداشت و گروه:  6169-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2اخالق(  تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیعمومی و استان جغرافیای

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2  زیست شناسی 

 -- -- -- --  2 شیمی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

 استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه

6 

 خانه در هنر

9 

 خانواده امور ریزی برنامه

 هـ.ف -30 /1 -87کد  هـ.ف -30 /2 -87کد  ف.هـ 3/11-83کد  8

 251ساعت  282ساعت  185ساعت 

 خانه در هنر
10 

 مقدماتی() زیستن سالم های مهارت
8 

 پیشرفته() زیستن سالم های مهارت
 هـ.ف -30 /3 /2 -87کد  هـ.ف -30 /3 /1 -87کد  هـ.ف -30 /2 -87کد  7

 212ساعت  248ساعت  320ساعت 

 

 

 

 

 استاندارد مهارت اختیاری

2    

 64ساعت   

 

 

  
 

   

 *تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 37 جمع 33 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز -

    اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه 
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: مدیریت آشپزی و قنادی

 خدمات  زمینه:  مدیریت آشپزی و قنادیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:ساعت شایستگی های تعداد  42عمومی: تعداد ساعت 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  45های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )شایستگی 

 105آموزشی: جمع کل ساعات  9غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی های  خدماتگروه:  6224-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )
 ای( رسانه

 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 آشپزی با ماکروویو

1 
 2آشپز هتل درجه 

7 
 1آشپز هتل درجه 

 5 -31 /37 /1 /2کد  5 -31 /37 /2 /2کد  5 -31 /94 /1 /1کد  5
 154ساعت  218ساعت  40ساعت 

 آشپز سنتی
4 

 قناد هتل
6 

 دسرساز بین المللی
 7 -76 /37 /1 /1کد  7 -76 /62 /1 /2کد  5 -31 /32 /1 /2کد  5

 150ساعت  180ساعت  130ساعت 
 آشپز مخصوص روز

3 

 دسرساز سنتی
3 

 سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل
 5 -31 /22 /1 /2کد  7 -76 /35 /1 /2کد  5 -31 /31 /1 /2کد  5

 160ساعت  96ساعت  104ساعت 
 ساالد ساز و اردورساز

2 

 
 

 معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل
 5 -31 /23 /1 /2کد   5 -31 /99 /1 /1کد  2

 60ساعت   70ساعت 
 نانوای نان حجیم و نیمه حجیم

2 

 
 

 

 

   7 -76 /37 /1 /2کد 
   78ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

5 

 
 

 
   

   160ساعت 

 تجمیعی* کارورزی      

 35 جمع 36 جمع 34  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

    جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.حرفه اي 
 نتخاب و تدریس می گردد.    ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته: امور اداری

 خدمات  زمینه:  امور اداریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  52تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 106جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   بازرگانی و امور اداریگروه:  6171-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت درس نام ساعت  نام درس ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
  اربرد فناوری های نوینک -1درس انتخابی )

 ت تولید(مدیری -2 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

-- -- -- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 کاربر رایانه

9 
 کاربر نرم افزار اداری

7 
 سرپرست دبیرخانه

 3 -00 /98 /1 /2کد  3-4/1/24/42کد  3-3/0/1/24/42کد  36
 176ساعت  230ساعت  300ساعت 

 نگارنده متون فارسی
7 

 بایگان
3 

 مسئول کاردکس و کنترل موجودی
 3 -91 /31 /1 /3کد  3 -95 /31 /1 /2کد  1 -51 /25 /1 /1کد  4

 143ساعت  96ساعت  240ساعت 
 تندخوان

6 
 مسئول دفتر 

2 
 2اتوماسیون اداری درجه 

 3 -42 /90 /2 /3کد  3-4/1/21/21کد   1- 92/35 /2/1کد  3
 104ساعت  70ساعت  187ساعت 

 
 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 
 تحصیل دار

 8 -93 /27 /1 /3کد    3
 105ساعت  96ساعت  

 
 

 2کارمند اداری و دبیرخانه درجه   

 3- 93 /33 /2 /2کد     2

 51ساعت    

 
 

   

 *تجمیعی کارورزی      

 36 جمع 35 جمع 35 جمع

سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند  برنامه ویژه مدرسه 10
 ساعت( 100تا  50معاش حالل )ساالنه و آموزش مهارت تامین 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-ابی شایستگیارزشیهمچنین  مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود.ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش  110 - 85مان ز - 

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی:حسابداری مالی

 خدمات  زمینه:  حسابداری مالیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  45)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:   بازرگانی و امور اداریگروه:  6172-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 دوازدهمپایه  پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 کارالزامات محیط 

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 2ریاضی  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 حسابدار عمومی تکمیلی
5 

 2حسابدار صنعتی درجه 
 1-3/2/12/10کد  1-1/3/1/15/10کد  3-3/0/1/24/42کد  5

 140ساعت  150ساعت  300ساعت 

 حسابداری عمومی مقدماتی
4 

 حسابدار حقوق و دستمزد
4 

 کاربر امور بانکی 
 3-2/1/49/31کد   3-4/1/34/39کد  2411 -45 -001 -1کد  49

 280ساعت  120ساعت  130ساعت 

 مسئول سفارشات

3 

 سرپرست ترخیص محصول
3 

 استاندارد مهارت اختیاری

  3-2/1/29/91کد  3-2/1/35/91کد  5
 160ساعت  88ساعت  110ساعت 

 رایانه کار حسابداری مالی
3 

 

 

 

 

   2411 -45 -010 -6کد 
   96ساعت 

 

 

   

    

 *تجمیعی کارورزی   

 37 جمع 34 جمع 34 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیري پروژه محور و برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5سازي براي اجراي بند زمینه 

 ساعت( 100تا  50آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
هاي یی شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85 زمان - 

    حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی ا1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **
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 شاخه کاردانش -متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم 

 رشته مهارتی: بورس و اوراق بهادار

 خدمات هنر زمینه: بورس و اوراق بهاداررشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  53شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی )

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  بازرگانی و امور اداریگروه:  6183-1کد رایانه :  رشته مهارتی:شماره 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1دینی )دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2خارجی  زبان 2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
فناوری های اربرد ک -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

 شایستگی هاي پایه فنی
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 2ریاضی  2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رایانه
9 

 تکمیلی عمومی حسابدار
5 

 اوراق بهاداربورس و 
 4312 /45 /001 /1کد  1 -10 /15 /1 /3 /1کد  3-3/0/1/24/42کد  18

 580ساعت  150ساعت  300ساعت 

 بداری عمومی مقدماتیحسا
4 

 بورس و اوراق بهادار
10 

 

 

  4312 /45 /001 /1کد  2411 -45 -001 -1 کد

  320ساعت  130ساعت 

 کاربر نرم افزار اداری 
7 

 

 

 

   3 -42/  1/24 /4کد  

   230ساعت 

 

  

  

   

   

 *تجمیعی کارورزی     

 36 جمع 37 جمع 35 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5سازي براي اجراي بند زمینه 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

  ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 

هاي یی شود. همچنین ارزشیابی شایستگاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85 زمان -

 حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
 نتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی اپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1ارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره استاند **

 



148 

 ردانششاخه کا -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: هتلداری

 خدمات  زمینه:  هتلداریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 6**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدمات گروه:  6174-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2قرآن و اخالق( تعلیمات دینی )دینی،  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 کاربر رایانه

9 
 متصدی طبقات در هتل

7 
 (هتلکارمند پذیره )

 3-2/1/27/94کد  5-2/1/29/40کد  3-3/0/1/24/42کد  11
 350ساعت  210ساعت  300ساعت 

 اتاقدار هتل

8 
 میزآرای هتل

4 

 برنامه ریز جشن های تشریفات
 333-59-001-1کد  5132-59-001-1کد  5-2/1/54/40کد  4

 120ساعت  120ساعت  250ساعت 

 متصدی البسه در هتل

3 

 استاندارد مهارت اختیاری

6 

 
   5-2/1/16/60کد  

  192ساعت  100ساعت 

 

  

 

 

 

    
   

 تجمیعی* کارورزی       

 33 جمع 37 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-ستگیی شود. همچنین ارزشیابی شایاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85زمان  - 

   هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.   
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 شاخه کاردانش -دوم متوسطه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره 

 رشته مهارتی: راهنمای گردشگری

 خدمات  زمینه:  راهنمای گردشگریرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 5**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  45تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدمات گروه:  6220-1کد رایانه :  مهارتی:شماره رشته 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1اخالق( تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 مدیریت تولید( -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 زیست شناسی 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 راهنمای عمومی گردشگری

10 
 راهنمای گردشگری فرهنگی

7 
 طبیعت گردی )اکوتوریسم(راهنمای 

 5-2/1/36/91کد  5-3/1/95/91کد  5-3/1/33/91کد  12
 388ساعت  226ساعت  330ساعت 

 راهنمای موزه
9 

  راهنمای محلی
4 

 استاندارد مهارت اختیاری

  5-2/1/94/91 کد 5-3/1/30/91کد  5
 160ساعت  140ساعت  280ساعت 

 

 

 راهنمای گردشگری سالمت
3 

 

  0-1/1/37/91کد   
  108ساعت  

 

  

 

 

مدیر فنی فروش بلیط پروازهای داخلی و 

 خارجی
1 

 3-1/1/52/94کد   

 43ساعت   

 تجمیعی* کارورزی       

 35 جمع 36 جمع 34  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
ال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی سارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول ساعت براي  110 - 85زمان  -

  هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.شایستگی
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره استاندارد مهارت اختیاري/  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: ایمنی و آتش نشانی

 خدمات  زمینه: ایمنی و آتش نشانیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  54تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 109جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدماتگروه:  9743-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2)دینی، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

 -- -- -- -- 2 شیمی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 ایمنی و آتش نشانی

18 

 ایمنی و آتش نشانی

18 

 ایمنی و آتش نشانی

 تش نشانیآ -س -4-11-82کد  تش نشانیآ -س -4-11-82کد  تش نشانیآ -س -4-11-82کد  18

 595ساعت  595ساعت  595ساعت 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

 
 

 

   

 
  

 
 

 

   

 تجمیعی* کارورزی       

 36 جمع 38 جمع 35  جمع

 مدرسهبرنامه ویژه  10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
اي هی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیل 110 - 85مان ز - 

 ه محور خواهد بود.حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیج
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 کاردانش شاخه -تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد درسی و ساعات 

 رشته مهارتی: مددیاری افراد با نیازهای ویژه

 خدمات  زمینه:  مددیاری افراد با نیازهای ویژهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 3**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  47تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدماتگروه:  6178-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 دینی و اخالقیتربیت  1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1انتخابی ) درس

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 شیمی

 -- -- -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 مهارت عمومی بهداشتی

12 
 مهارت های عمومی توانبخشی

13 
 معلوالن جسمی و ذهنی –مددیاری 

 بهزیستی T-321-110کد  بهزیستی T-323-110کد  بهزیستی T-325-110کد  17
 530ساعت  402ساعت  374ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری

3 

 معلوالن جسمی و ذهنی –مددیاری 

5 

 

 

  بهزیستی T-321-110کد  

  160ساعت  96ساعت 

 

 

 

 

 

   

   

 
  

 
 

 

   

 تجمیعی* کارورزی       

 35 جمع 38 جمع 32  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-همچنین ارزشیابی شایستگیاضافه می شود. ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  110 - 85زمان  - 

    هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
نتخاب و تدریس می اآموزشی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: مددیاری سالمندان

 خدمات  زمینه:  مددیاری سالمندانرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: پایه فنیتعداد ساعت شایستگی های  42تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  46تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدماتگروه:  6177-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی ادبیات فارسیزبان و  2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

  2 شیمی -- -- 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 بهداشتی عمومی های مهارت

12 

 مهارت های عمومی توانبخشی

13 

 توانبخشی و بهداشتی امور مددیاری
 سالمندان

 بهزیستی T -327 -110کد  بهزیستی T-323-110کد  بهزیستی T-325-110کد  15

 485ساعت  402ساعت  374ساعت 

 استاندارد مهارت اختیاری
4 

 توانبخشی و بهداشتی امور مددیاری
 سالمندان

6 
 

 

  بهزیستی T -327 -110د ک 

  192ساعت  128ساعت 

 

 

 

 

 

   

   

    

 تجمیعی* کارورزی      

 35 جمع 39 جمع 31  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-ی شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85مان ز - 

   حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.هاي 
نتخاب و تدریس می امی باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: هوانوردی

 خدمات  زمینه:  هوانوردیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 42تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  55تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 108جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدمات گروه:  9730-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفکر و  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( سواد رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 های نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- -- -- 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 هوانوردی

20 

 هوانوردی

17 

 هوانوردی

 کد هواپیمایی کشور کد هواپیمایی کشور کد هواپیمایی کشور 18

 590ساعت  544ساعت  640ساعت 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

   

 
  

 
 

 

   

 تجمیعی* کارورزی      

 36 جمع 37 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5سازي براي اجراي بند  زمینه

 ساعت( 100تا  50یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 240  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-ستگیی شود. همچنین ارزشیابی شایاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه مساعت بر 110 - 85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
انتخاب و تدریس می  می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشیپایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
 




