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4245عمومی:صنعتزمینه: برق صنعتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
45شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9969شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
55/15/2/450073500744486421090151429172-8برق کار صنعتی درجه 32
23/33/1/1/12509035090416425811121-0نصب سیستم زمین حفاظتی (اجراي ارتینگ)4
درجه 52 PLC 84/55/2/450677506788618627234791-0کارور
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4250عمومی:صنعتزمینه: برق ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه : 1-9962شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

55/28/2/4500715007229041070010919221-8برق کار ساختمان درجه 12
6006020221__درس پایهریاضی 21
23/33/1/1/12509035090416425811221-0نصب سیستم زمین حفاظتی (اجراي ارتینگ)3
55/28/1/450069500701192713904610121-8برق کار ساختمان درجه 41
51/46/2/350875508761752754506612141-8مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
ساعت)برنامه ویژه مدرسه11 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4250عمومی:صنعتزمینه: تابلوسازي برق صنعتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9958شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
55/15/2/450073500744486421090151429172-8برق کار صنعتی درجه 22
51/46/2/350875508761752754506612141-8مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق3
6006020221__درس پایهفیزیک4
23/33/1/1/12509035090416425811221-0نصب سیستم زمین حفاظتی (اجراي ارتینگ)5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



4

4248عمومی:صنعتزمینه: نصب و سرویس آسانسورنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
24شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9959شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
33/51/1/3504215042228386611221-8دریل کار و اره کار2
150717507185012517523561-017-05-7412کمک نصاب آسانسور3
015093350934524810021331-015-05-7412نگهداري آسانسور4
51/65/1/250901509021845367206121811.52-8نصاب و تعمیرکار آسانسور5
51/46/2/350875508761752754506612141-8مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:صنعتزمینه: ماشین هاي الکتریکینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
24شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9963شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
53/47/2/4502515025236056092012122414.52-8تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 22
51/46/2/350875508761752754506612141-8مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق3
69/42/1/150461504623012016013451-9راه اندازي پمپ هاي صنعتی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4250عمومی:صنعتزمینه: تعمیر لوازم خانگی برقینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9960شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

55/77/2/1502055020629840270010919221-8تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی درجه12
6006020221__درس پایهریاضی 21
55/77/1/350203502041442784225611141-8تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی درجه31
55/75/1/350207502081692814506612141-8تعمیر کار ماشین هاي لباسشویی، خشک کن و ظرفشویی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4249عمومی:صنعتزمینه: الکترونیک صنعتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9964شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه3
52/53/1/5500155001633038571511920112-8الکترونیک کار صنعتی4
درجه 52 PLC 84/55/2/450677506788618627234791-0کارور
درجه 61 PLC 84/55/1/4506755067610117127234791-0کارور
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



8

4249عمومی:صنعتزمینه: سیستم هاي صوتی تصویرينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-6215شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه3
54/25/1/4502015020228735364010818102-8تعمیر کار رادیو و ضبط صوت4
54/23/1/350235502362442915358614171-8تعمیرکار تلویزیون رنگی5
54/23/1/3/15023750238663610221331-8تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4245عمومی:صنعتزمینه: تعمیر تلفن هاي رومیزي و همراهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
45شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9966شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه3
32/90/1/350579505802032975007714161-0طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال4
56/35/1/35023150232528613822441-8تعمیرکار تلفن رومیزي و ارتباطات5
56/36/1/35023350234587213022441-8تعمیرکار تلفن همراه6
54/27/1/250241502421422403825510121-8تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار و فاکس7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
ساعت)برنامه ویژه مدرسه12 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:صنعتزمینه: اتوماسیون صنعتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9971شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
52/53/1/5500155001633038571511920221-8الکترونیک کار صنعتی3
44/13/1/1508575085828054082091221132-8مکاترونیک4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:صنعتزمینه: تعمیر ابزار دقیقنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9970شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
42/32/1/2502155021649010501540162339163-8تعمیرکار ابزار دقیق3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
ساعت)برنامه ویژه مدرسه8 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4261عمومی:صنعتزمینه: تعمیر دستگاه هاي پزشکینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-9967شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 114جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه2
32/90/1/350579505802032975007714151-0طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال3
52/32/1/25019550196575606118119133218.52-8تعمیر دستگاه هاي پزشکی و بیمارستانی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4256عمومی:صنعتزمینه: برنامه نویسی بازي هاي رایانه اينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-6137شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه2
42/24/1/450757507585717323024671-3کاربر نرم افزار اداري3
84/80/1/3/4508775087851274325268101-0مهارت عمومی برنامه نویسی4
5scratch 1500855008615254011211-130-53-2523برنامه نویسی
6006020221__درس پایهریاضی 62
1507495075016324811221-001-53-2513کاربر اندروید7
8illustrator 2513/625074350744327610812331کاربر
9(e-citizen) 42/24/1/5/2505575055815627711221-3شهروند الکترونیکی

1502475024823527511221-117-53-2515بازي سازي مقدماتی با موتور یونیتی10
11icdl2 150475504761220320.50.5111-040-53-2523رایانه کار
84/79/1/2/1050091500925416221624671-0برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي12
1500515005216486411221-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی13
14(game net)3512/42508395084060.529.59021331مدیر بازي هاي شبکه اي
15poser 2513/1450745507468113922033671کاربر
1-0240240044__تجمیعیکارورزي16
ساعت)برنامه ویژه مدرسه17 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4252عمومی:صنعتزمینه: عیب یابی و مونتاژ سیستم هاي رایانه اينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-6138شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه2
42/24/1/450757507585717323024671-3کاربر نرم افزار اداري3
3512/395001350014307010012331اسمبل و ارتقا دهنده کامپیوترهاي شخصی4
5tablet 1349/0650763507641020300.50.5111کارور
150765507661250620.511.521-113-53-2523کارور عمومی رایانه شخصی6
1507495075016324811221-001-53-2513کاربر اندروید7
2523/5/1/1/2508735087432326411221مونتاژ رایانه8
9(e-citizen) 42/24/1/5/2505575055815627711221-3شهروند الکترونیکی

10laptop 3513/36502715027228679511231تعمیرکار
11pc-laptop 150279502806810417222461-88-53-2513تعمیرکار ماهر
1502735027417335011221-053-53-2513تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند12
1500515005216486411221-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی13
3512/405027750278307010012331تعمیرکار عمومی رایانه شخصی14
56/36/1/35023350234587213022441-8تعمیرکار تلفن همراه15
3512/41508415084223477011221مدیر فروشگاه اینترنتی16
17CompTIA +A2511/102500015000220406011221
1-0240240044__تجمیعیکارورزي18
برنامه ویژه مدرسه19

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش



15

4255عمومی:صنعتزمینه: برنامه نویسی پایگاه دادهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-6140شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه2
42/24/1/450757507585717323024671-3کاربر نرم افزار اداري3
84/80/1/3/4508775087851274325268101-0مهارت عمومی برنامه نویسی4
66/43/1/350591505924514519023561-1طراحی صفحات وب5
براي صفحات وب6 html 84/75/1/350083500846011017022451-1برنامه نویسی
6006020221__درس پایهریاضی 72
8sql access 84/80/1/3/250751507526911118022461-0کاربر بانک اطالعاتی
9windows application 485008950090336710011231-3512برنامه نویسی

10web application 515008750088307010012331-3512برنامه نویسی
11php 15029750298557513022441-131-53-2513توسعه دهنده وب با
12(e-citizen) 42/24/1/5/2505575055815627711221-3شهروند الکترونیکی
1-0240240044__تجمیعیکارورزي13
14
15
16
برنامه ویژه مدرسه17

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4256عمومی:صنعتزمینه: تولید محتواي الکترونیکینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-6272شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
ف.هرایانه کار مقدماتی2 15/1/1 - 9150481504821502704205611131
ف.هطراح امور گرافیکی با رایانه3 15/2-8750565505666517524024671
ف.هکاربر میکس صدا و تصویر4 15/5-8750755507566516523024671
5capturing ف.هکاربر 11/15-9150733507344011015012351
6flash ف.هکاربر 15/3-875073950740408012012341
7director ف.هکاربر 15/6-875073750738408012012341
8auto desk maya ف.هکاربر 15/14-9150731507323514518013461
ف.هرایانه کار پیشرفته9 15/1/2-91504775047890240330358101

1-0240240044__تجمیعیکارورزي10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4255عمومی:صنعتزمینه: طراحی و توسعه صفحات وبنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  1-6273شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
ف.هرایانه کار مقدماتی2 91-1/1/1550481504821502704205611131
ف.هطراح امور گرافیکی با رایانه3 87-2/1550565505666517524024671
ف.هطراح صفحات وب (مقدماتی)4 87-1/4/1550569505709018027034781
5flash ف.هکاربر 87-3/155073950740408012012341
ف.هطراح صفحات وب (پیشرفته)6 87-2/4/1550567505688016024034781
ف.هرایانه کار پیشرفته7 91-2/1/15504775047890240330358101
8adobe primier ف.هکاربر 15/12-9150721507223012015013451
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4257عمومی:صنعتزمینه: تعمیر موتور خودرونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6236شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
43/23/2/4502235022418953172061218221-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 22
43/23/1/450221502222145868007132012.52-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 31
1506595066026649011231-039-01-7231کاربرد مدارك فنی خودرو4
43/94/2/250219502206117924024671-8تعمیرکار اتومبیل گازسوز5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:صنعتزمینه: تعمیر موتور و برق خودرونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6114شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
43/23/2/3502235022418953172061218221-8تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 22
55/42/2/350227502281183624804812151-8تعمیرکار برق خودرو درجه 32
43/95/2/350349503501253554804812151-8تون آپ (تنظیم کار موتور)4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:صنعتزمینه: تعمیر خودروهاي تجارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6121شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
درجه 32 43/26/2/2502395024023864288081422142-8تعمیرکار خودروهاي تجاري(سنگین و نیمه سنگین)
43/26/2/1/650245502466313720023561-8تعمیرکار سیستم ترمز هاي نیوماتیکی4
43/33/2/35024750248853154003710121-8تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتورهاي دیزل(پمپ ساز)5
43/62/1/150075500766914721623571-8برقکار خودروهاي دیزل سنگین و نیمه سنگین6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4248عمومی:زمینه: تعمیر موتورهاي دیزل دریایینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6122شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
49/81/2/450539505404411616013451-8سرویس و نگهداري خودرو2
43/46/2/25026150262103217320358101-8تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق3
6006020221__درس پایهفیزیک4
49/29/2/250263502641495236725121710.52-8تعمیرکار موتورهاي دیزل دریایی5
43/33/2/35024750248853154003710121-8تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتورهاي دیزل (پمپ ساز)6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

تعمیر و نگهداري ماشین آالت

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

صنعت

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4249عمومی:صنعتزمینه: خدمات فنی خودرونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6115شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

49/81/2/350539505404411616013451-8سرویس و نگهداري خودرو1
6006020221__درس پایهریاضی 21
43/23/2/3502235022418953172061218221-8تعمیرکار اتومبیل سواري بنزینی درجه 32
6006020221__درس پایهفیزیک4
43/94/2/250219502206117924024671-8تعمیرکار اتومبیل گازسوز5
43/95/2/350349503501253554804812151-8تون آپ (تنظیم کار موتور)6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4249عمومی:صنعتزمینه: خدمات پس از فروش خودروهاي سبکنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6239شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
6006020221__درس پایهفیزیک3
49/81/2/350539505404411616013451-8سرویس و نگهداري خودرو4
/ 01خدمات پس از فروش صنعت خودرو سبک5 9 / 5040350404420720114014163017.52ص م / 88
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4251عمومی:صنعتزمینه: کابینت سازي چوبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
04شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6105شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
11/21/2/3506535065410343754031013171-8کابینت سازي چوبی درجه 22
11/22/1/150895508964418826214581-8نصاب کابینت چوبی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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چوبنام رشته مهارتی (نام دیپلم):  CNC 4249عمومی:صنعتزمینه: اپراتور
24شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6253شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 22
45063350634778818532561-036-19-7522فروشنده مصنوعات چوبی3
چوب4 CNC 12/09/1/350669506701503505505813171-8کارور دستگاه
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4258عمومی:صنعتزمینه: تزئینات داخلی چوبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6104شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
150517505182316118414561-011-19-7318سازنده تزئینات چوبی با استفاده از بازیافت هاي چوب2
62/36/1/250433504349943753631013171-1دکوراتور3
12/08/1/450785507867222830025791-8گره چین4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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4258عمومی:صنعتزمینه: در و پنجره سازي چوبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6254شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
150517505182316118414561-011-19-7318سازنده تزئینات چوبی با استفاده از بازیافت هاي چوب2
54/10/1/350415504169844254031013171-9در و پنجره ساز چوبی3
12/08/1/450785507869021030035891-8گره چین4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4255عمومی:صنعتزمینه: روکش کاري چوبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6251شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
6006020221_-درس پایهشیمی2
54/12/1/450495504967023030025791-9روکش کار مصنوعات چوبی3
12/21/2/150103501044019023014571-8پرس کار چوب درجه 42
39/26/2/4504875048870330400279121-9رنگ کار چوب (مقدماتی)5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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4259عمومی:صنعتزمینه: مبل سازي کالسیکنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6255شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
96/90/1/350701507021102663764610121-7کالف ساز مبل استیل چوبی2
12/32/2/350869508701033674703811151-8منبت کار درجه 32
350633506347710818532561-037-19-7522فروشنده مصنوعات چوبی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش
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4260عمومی:صنعتزمینه: مبل سازي مدرننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6256شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
150517505182316118414561-011-19-7318سازنده تزئینات چوبی با استفاده از بازیافت هاي چوب2
96/90/1/1505255052620549570071118112-7سازنده مبلمان راحتی3
350633506347710818532561-037-19-7522فروشنده مصنوعات چوبی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4256عمومی:صنعتزمینه: رنگ کاري مبلمان چوبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6257شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 22
39/26/2/450487504887033040027912.51-9رنگ کار چوب (مقدماتی)3
39/26/1/4504855048660310370279121-9رنگ کار چوب (پیشرفته)4
350633506347710818532561-037-19-7522فروشنده مصنوعات چوبی5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4258عمومی:صنعتزمینه: بازسازي مبلماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6252شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

12/06/2/4504175041816067083051520261-8درودگر درجه 12
450255502567021028025791-036-19-7522تعمیرکار مصنوعات چوبی2
11/89/1/2504975049872288360268111-8رویه کوب مبل3
39/26/2/4504875048870330400279121-9رنگ کار چوب (مقدماتی)4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
ساعت)برنامه ویژه مدرسه11 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4250عمومی:صنعتزمینه: تراشکاري CNCنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
60شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6200شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
6006020221__درس پایهفیزیک3
6006020221__درس پایهریاضی42
34/22/2/350185501869954164031215102-8تراشکار درجه 52
35/39/1/250005500064512016523551-8ابزار تیز کن (صنایع)6
درجه 72 CNC 84/52/2/25008150082596112021341-0برنامه نویس
درجه 82 CNC 33/84/2/350189501906519526024681-8تراشکاري
درجه 91 CNC 33/84/1/35018750188558514022441-8تراشکاري

1-0240240044__تجمیعیکارورزي10
11
ساعت)برنامه ویژه مدرسه12 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4242عمومی:صنعتزمینه: تراشکارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
48شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6199شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
35/39/1/250005500064512016523551-8ابزار تیز کن (صنایع)3
34/22/2/350185501869954164031215102-8تراشکار درجه 42
34/22/1/350183501845646452021012171-8تراشکار درجه 51
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:صنعتزمینه: فرزکاري CNCنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6198شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
6006020221__درس پایهفیزیک3
34/32/2/3506295063010658268841317112-8فرزکار درجه 42
35/39/1/250005500064512016523551-8ابزار تیز کن(صنایع)5
درجه 62 CNC 84/52/2/25008150082596112021341-0برنامه نویس
درجه 72 CNC 33/86/2/350625506266521528025791-8فرز کار
درجه 81 CNC 33/86/1/350623506245410115522441-8فرز کار
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4244عمومی:صنعتزمینه: فرزکارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
46شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6197شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
34/32/2/3506295063010658268841317112-8فرزکار درجه 32
35/39/1/250005500064512016523551-8ابزار تیز کن(صنایع)4
34/32/1/350627506287948156031114171-8فرزکار درجه 51
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4247عمومی:صنعتزمینه: تراشکاري و فرزکارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
43شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6206شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
34/22/2/350185501869954164031215201-8تراشکار درجه 22
34/32/2/3506295063010658268841317112-8فرزکار درجه 32
6006020221__درس پایهفیزیک4
35/39/1/250005500064512016523551-8ابزار تیز کن(صنایع)5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4254عمومی:صنعتزمینه: نقشه کشی صنعتی به کمک رایانهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6101شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

32/12/2/3509215092220560681171320261-0نقشه کشی صنعتی درجه 12
6006020221__درس پایهریاضی 21
32/97/1/350917509182242564807613151-0نقشه کش و طراح به کمک رایانه3
4Solid Works 32/17/1/15066750668307010012331-0کارور
5Inventor 39/20/1/1506655066676234310358101-0کارور
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4249عمومی:صنعتزمینه: مکانیک صنایعنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6102شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
6006020221__درس پایهفیزیک3
41/11/2/350863508641445767205131811.52-8مکانیک صنایع درجه 42
41/11/1/350861508621604005605914171-8مکانیک صنایع درجه 51
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
ساعت)برنامه ویژه مدرسه9 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4244عمومی:صنعتزمینه: ماشین ابزارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
46شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6202شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
35/39/1/250005500064512016523531-8ابزار تیز کن(صنایع)3
34/37/2/250815508161206007204131711.52-8ماشین ابزار کار درجه 42
34/37/1/250813508149648057631114181-8ماشین ابزار کار درجه 51
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4251عمومی:صنعتزمینه: تعمیر و نصب ماشین ابزارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6248شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
34/37/2/250815508161206007204131711.52-8ماشین ابزار کار درجه 22
18/1/35091350914539114422451-032نقشه خوان صنعتی3
52/58/1/350209502102005207207121911.52-8تعمیر کار ماشین هاي  ابزار4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4250عمومی:صنعتزمینه: قالب سازي فلزينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6203شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
35/39/1/250005500064512016523551-8ابزار تیز کن(صنایع)3
34/37/2/250815508161206007204131711.52-8ماشین ابزارکار درجه 42
32/26/2/3506395064010461672031417221-8قالبساز درجه 52
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4256عمومی:صنعتزمینه: ساخت مصنوعات فلزينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6192شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
72/17/2/250361503627046853821012171-8جوشکار گاز درجه 22
74/93/2/250413504145758364021315201-8در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 32
74/64/2/250409504107355062321215191-8در و پنجره ساز آلومینیومی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:صنعتزمینه: جوشکاري برقنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6193شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
2SMAW 72/23/1/15035750358964004963912161-8جوشکار سازه هاي فوالدي با فرآیند
3VT 24/92/1/150053500548412621033671-0بازرس قطعات جوشکاري شده به صورت چشمی
6006020221__درس پایهفیزیک4
5SMAW 72/25/1/1503675036845260305268101-8جوشکاري مخازن فوالدي با فرآیند
6SMAW 72/26/1/15036550366804154953912151-8جوشکار لوله هاي فوالدي با فرآیند
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:صنعتزمینه: جوشکاري گاز محافظنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6245شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
2SMAW 72/23/1/15035750358964004963912161-8جوشکار سازه هاي فوالدي با فرآیند
3MAG 72/13/1/3503595036011549260741115191-8جوشکار قطعات فوالدي با فرآیند
4VT 24/92/1/150053500548412621033671-0بازرس قطعات جوشکاري شده به صورت چشمی
72/12/1/2503635036434286320167101-8جوشکار گاز محافظ آرگون5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:صنعتزمینه: مدلسازينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مواد و فرآوريگروه: کد رایانه :  1-6129شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
19/38/2/35083550836175845102061925162-8مدلساز درجه 22
3Auto Cad 62/60/1/5506635066440569611231-1کارور
19/38/1/350833508344949354221113171-8مدلساز درجه 41
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
ساعت)برنامه ویژه مدرسه9 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:صنعتزمینه: ریخته گرينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:مواد و فرآوريگروه: کد رایانه :  1-6130شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221_-درس پایهشیمی2
24/13/2/3505015050212877890641721142-1ریخته گر درجه 32
24/13/1/3504995050012850663441115201-1ریخته گر درجه 41
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4245عمومی:صنعتزمینه: آبکاري فلزاتنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
45شایستگی هاي پایه:مواد و فرآوريگروه: کد رایانه :  1-6134شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
35/23/1/25010150102102264366369111-8پرداختکاري (قبل از پوشش الکتریکی)2
28/22/2/250157501581454055505914171-7پوششگر الکتریکی- آبکار درجه 32
6006020221__درس پایهفیزیک4
28/22/1/250155501561122723844610121-7پوششگر الکتریکی- آبکار درجه 51
28/23/1/250159501605811016822451-7پوششگر الکتریکی (فلزات قیمتی)6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:صنعتزمینه: نساجی عمومینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:مواد و فرآوريگروه: 1-6126شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
6006020221__درس پایهریاضی 21
51/55/1/350773507749314724033681-7کارور ماشین نیم تاب(فالیر)3
52/20/1/250771507728814223033671-7کارور ماشین تمام تاب(رینگ)4
54/49/2/2507695077010417427834791-7کارور ماشین بافندگی بدون ماکو(واتر جت)5
54/71/1/25002750028409013012341-7الیاف شناسی صنایع6
54/46/2/2507675076810118728834791-7کارور ماشین بافندگی بدون ماکو(راپیري)7
54/45/2/2508655086668282350268111-7مکانیک ماشین بافندگی ماکویی8
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
برنامه ویژه مدرسه11

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:زمینه: نقشه کشی ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6184شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
32/54/2/350923509241502504005611131-0نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 32
32/54/1/350925509261502504005611131-0نقشه کشی معماري درجه 41
32/54/1/450919509201502504005611131-0نقشه کشی سازه درجه 51
63DMAX 32/54/2/1/650573505745011016022451-0طراح معماري با نرم افزار
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

صنعت
معماري و ساختمان

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4251عمومی:زمینه: کارهاي عمومی ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
03شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6214شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

51/43/2/1/15070950710369413012341-9کمک سنگ کار درجه 12
51/23/1/4/150093500946920127024681-9بناي سفت کار درجه 21
51/23/2/4/150705507065611817423551-9کمک بناي سفت کار درجه 32
51/41/1/150453504546513520023571-9دیوار چین سنگی4
55/30/1/250553505544625029626891-9سیمان کار5
51/52/2/3/1507115071222386011221-9کمک کاشی کار درجه 62
55/13/2/3/150715507163712516213451-9کمک گچ کار درجه 72
59/96/1/2500955009650296346279111-9بند کش ساختمان8
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
14
15
برنامه ویژه مدرسه16

معماري و ساختمان
شایستگی هاي فنی و صنعت

کارگاهی**:

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4251عمومی:زمینه: تزئینات داخلی ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
04شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6189شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

32/54/2/350923509241502504005611121-0نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 12
21/28/1/250191501923014617613451-0تزئین کننده فضاي داخلی2
31/25/2/1/150719507204513217723551-0کمک نقاش ساختمان درجه 32
12/06/2/4506515065210343754031013171-8کابینت ساز چوبی4
59/28/1/250897508981610111712341-9نصاب کاغذدیواري، موکت و پارکت5
11/22/1/150895508964418826214581-8نصاب کابینت چوبی6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

صنعت
ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**: معماري و ساختمان

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4244عمومی:زمینه: کارهاي فلزي ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
28شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-9217شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
64/1/1/1506355063610943145041014141-9فن ورز اسکلت فلزي2
74/41/2/3/150703507045613719323551-9کمک اسکلت ساز درجه 32
74/95/2/1/150707507087117724824681-8کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 42
74/95/1/1/150411504123714918613451-8در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 51
74/41/1/3/150011500124710014722441-9اسکلت ساز درجه 61
59/91/1/150637506386218825024681-9فن ورز کار در ارتفاع7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

صنعت
ساعت آموزش

معماري و ساختمان

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4255عمومی:زمینه: سنگ کاري و کاشی کارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6187شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

55/30/1/250553505544625029626891-9سیمان کار1
59/96/1/2500955009650296346279111-9بندکش ساختمان2
51/43/2/1/15070950710369413012341-9کمک سنگ کار درجه 32
51/52/2/3/1507115071222386011221-9کمک کاشی کار درجه 42
51/52/1/3/150671506725412317723561-9کاشی کار درجه 51
51/42/1/150405504064410615012351-9خشکه چین با سنگ قلوه و الشه6
51/41/1/150453504546513520023561-9دیوار چین سنگی7
51/43/1/3/150547505483410313712341-9سنگ کار درجه 81
51/54/1/250673506745618424024681-9کاشی کار معرق (کاشی سنتی)9

1-0240240044__تجمیعیکارورزي10
11
12
13
14
برنامه ویژه مدرسه15

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

صنعت
معماري و ساختمان

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4253عمومی:زمینه: معماري آینه کارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6190شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

61/97/2/2/150953509541153364514711141-1هنر آینه کاري درجه 12
61/97/1/2/15095150952155445600510159.52-1هنر آینه کاري درجه 21
55/13/2/3/150715507163712516213451-9کمک گچ کار درجه 32
55/13/1/25078150782684264942911151-9گچ بر4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

صنعت
معماري و ساختمان

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4250عمومی:صنعتزمینه: تاسیسات گازرسانی ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6267شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
2SMAW 72/23/1/15035750358964004963912161-8جوشکار سازه هاي فوالدي با فرآیند
71/22/1/350809508108921130035891-8لوله کش گاز خانگی وتجاري3
41/92/1/350211502126114921023571-8تعمیر کار وسایل گاز سوز خانگی4
71/13/1/250197501986612419023561-8تعمیر کار آبگرمکن دیواري5
71/12/1/250199502001112613724610121-8تعمیر کار پکیج شوفاژ گازي6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4255عمومی:صنعتزمینه: تاسیسات حرارتی و برودتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6205شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

71/13/1/250197501986612419023561-8تعمیر کار آبگرمکن دیواري1
6006020221__درس پایهفیزیک2
71/12/1/250199502001112613724610121-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي3
41/83/1/250243502441333474804812151-8تعمیرکار دستگاه هاي سردکننده خانگی و تجاري4
41/80/1/150249502505016021024671-8تعمیرکار کولر آبی5
41/85/1/150905509067822230035891-8نصب و تعمیر کولرهاي پنجره اي و اسپیلت6
71/15/2/150807508084513520023561-8لوله کشی سیستم کف گرمایی7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
ساعت)برنامه ویژه مدرسه13 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4260عمومی:صنعتزمینه: تاسیسات حرارت مرکزينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6264شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 113جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1

71/14/2/250801508028563572031417221-8لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی مرکزي آب گرم درجه22

71/14/1/25079950800853154003710121-8لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی مرکزي آب گرم درجه31

71/15/2/150807508084513520023561-8لوله کشی سیستم کف گرمایی4
71/12/1/250199502001112613724610121-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي5
69/30/1/150253502548916125034781-9تعمیرکار مشعل گازي6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4254عمومی:صنعتزمینه: تاسیسات بهداشتی ساختماننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
60شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6108شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
6006020221__درس پایهفیزیک3
71/06/2/250805508061004005003912151-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 42
71/06/1/2508035080470299369279121-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 51
35/5/1/1/15089950900428813012331-0نصاب و تعمیرکار آب گرم کن خورشیدي6
7( PUSH FIT 71/10/1/1/1507935079430508011231-8لوله کش فاضالب نصب فشاري )
71/13/1/350197501986612419023561-8تعمیر کار آبگرمکن دیواري8
6006020221__درس پایهشیمی9

71/02/1/150797507983810214012351-8لوله کش لوله هاي پلیمري10
11PEX 15079550796820280.50.5111-008-09-7126لوله کش لوله هاي پلی اتیلن تک الیه
1-0240240044__تجمیعیکارورزي12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:صنعتزمینه: چاپ افستنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:مکانیکگروه: کد رایانه :  1-6128شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

22/47/1/2508175081866322388279121-9ماشین چی افست ورقی1
21/05/1/2503875038877256333369101-9حروفچینی رایانه اي2
24/17/1/250811508121283524804812151-9لیتوگراف3
6006020221_-درس پایهشیمی4
26/31/1/25055950560854185033912161-8صحاف5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4258عمومی:کشاورزيزمینه: مکانیک تراکتور و تیلرنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9491شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

2508595086013458672041317221/ 1/ 57/ 49- 8مکانیک تراکتور و تیلر1
كتعمیر موتور تراکتور2 74/3/155021350214197945114272128182
1-0240240044__تجمیعیکارورزي3
4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4261عمومی:کشاورزيزمینه: کشت و کار مکانیزهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9499شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 112جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كکاربر سیستم هاي آبیاري تحت فشار1 77/3/185066150662315570885111324271
كراننده کشت مکانیزه2 74/3/175045950460120967108742125172
1-0240240044__تجمیعیکارورزي3
4
5
6
7
ساعت)برنامه ویژه مدرسه8 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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4253عمومی:کشاورزيزمینه: تعمیر موتور هاي سبک کشاورزي نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9497شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتعمیرکار سمپاش ها و اره هاي موتوري1 74/3/105026550266227103312608233119.52
-8تعمیرکار موتورسیکلت2 43/42/2/450257502587116924024671
-8تعمیرکار موتورسیکلت درجه 31 43/42/1/450259502603917721614571
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4257عمومی:کشاورزيزمینه: تعمیر ماشین هاي ثابت کشاورزينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9492شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتعمیر ماشین هاي ثابت زراعی و دامپروري1 74/3/1450269502702701530180093443193
1-0240240044__تجمیعیکارورزي2
3
4
5
6
ساعت)برنامه ویژه مدرسه7 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4258عمومی:کشاورزيزمینه: تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9494شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كکاربر رایانه در علوم کشاورزي1 95/3/1506575065896224320358101
كتعمیرکار سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور2 74/3/16502675026830012601560102838163
1-0240240044__تجمیعیکارورزي3
4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4254عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش صنعتی دام هاي سنگین (گاو و گاومیش)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9946شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كپرورش عمومی دام2 85/4/20501095011021054075071219231
كپرورش و نگهداري گاو گوشتی3 85/4/2150141501426018024024671
كپرورش و نگهداري گاو شیري4 85/4/22501475014890270360369111
كپرورش و نگهداري گاومیش5 85/4/235014950150903154053710131
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4246عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش صنعتی دام هاي سبک (گوسفند و بز )نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
26شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9947شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كکاربر رایانه در علوم کشاورزي1 95/3/1506575065896224320358101
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
كپرورش عمومی دام3 85/4/20501095011021054075071219231
كپرورش و نگهداري گوسفند و بز4 85/4/245014350144903154053710131
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4261عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش و نگهداري اسبنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9795شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 114جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كپرورش عمومی دام2 85/4/20501095011021054075071219231
جهادپرورش و نگهداري اسب3 79-1-1650127501284207961216141832192
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:کشاورزيزمینه: مرغداري صنعتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9857شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
جهادپرورش عمومی طیور2 80-1-1750111501121503154655712151
جهادجوجه کشی3 80-1-215035550356309012012341
جهادپرورش جوجه گوشتی4 80-1-205010750108309012012341
جهادپرورش و نگهداري مرغ تخمگذار5 80-1-1850145501466013519523561
كپرورش و نگهداري بوقلمون گوشتی6 85/4/2750129501303013516513451
كپرورش بلدرچین7 85/4/3350105501066018024024681
كپرورش و نگهداري بوقلمون مادر8 85/4/26501315013260270330268101
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
ساعت)برنامه ویژه مدرسه13 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4258عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش ماکیاننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9956شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
جهادپرورش عمومی طیور2 80-1-1750111501121503154655712151
جهادجوجه کشی3 80-1-215035550356309012012341
كپرورش و نگهداري غاز گوشتی4 85/4/3150139501403013516513451
كپرورش و نگهداري غاز-مادر (تخم گذار)5 85/4/30501375013860270330268101
كپرورش و نگهداري اردك گوشتی6 85/4/2950123501243013516513451
كپرورش و نگهداري شترمرغ7 85/4/3250135501366022528525791
كپرورش و نگهداري اردك مادر (تخم گذار)8 85/4/28501255012660270330268101
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
برنامه ویژه مدرسه13

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4255عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش پرندگان زینتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9952شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
جهادپرورش عمومی طیور2 80-1-1750111501121503154655712141
جهادجوجه کشی3 80-1-215035550356309012012341
كپرورش و نگهداري پرندگان زینتی4 85/4/34501335013490270360369111
كپرورش کبک5 95/3/3550115501166018024024681
كپرورش قرقاول6 95/3/3350113501146018024024681
كپرورش و نگهداري اردك مادر (تخم گذار)7 85/4/28501255012660270330268101
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4244عمومی:کشاورزيزمینه: تکثیر ماهیان گرم آبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
46شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9504شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتکنولوژي تکثیر ماهیان گرم آبی1 76/6/1250285502863451057140212233514.53
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4242عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش ماهیان گرم آبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
48شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9503شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتکنولوژي پرورش ماهیان گرم آبی1 77/6/1150281502824359221357152035143
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4240عمومی:کشاورزيزمینه: تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
410شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9502شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتکنولوژي تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی1 77/6/105028950290407860126714193313.53
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4240عمومی:کشاورزيزمینه: تکثیر میگونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
410شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9506شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتکنولوژي تکثیر میگو1 75/6/145028750288375898127313203313.53
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4240عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش میگونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
410شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9505شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كتکنولوژي پرورش میگو1 75/6/135028350284360900126012203213.53
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
ساعت)برنامه ویژه مدرسه8 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4244عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشمنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
28شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9487شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كپرورش و تولیدات زنبور عسل2 75/8/250119501202406979378152314.52
كتولید و پرورش کرم ابریشم3 74/8/150329503301503154655712151
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4254عمومی:کشاورزيزمینه: زراعت غالت و حبوباتنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-6231شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
10505055050621067588571522142-1-79/كزراعت عمومی2
2504575045815456011221- 2121011رانندگی تراکتور و تیلر3
كکشت نخود و عدس4 74/1/2450697506983013516513451
كکشت ذرت5 74/1/1350683506843018021014571
كکشت گندم و جو6 74/1/1150691506923018021014571
ك	کشت لوبیا7 74/1/2350695506963013516513451
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5



79

4257عمومی:کشاورزيزمینه: زراعت گیاهان علوفه اي وغده اينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-6218شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
10505055050621067588571522142-1-79/كزراعت عمومی2
2504575045815456011221- 2121011رانندگی تراکتور و تیلر3
ك	کشت سیب زمینی4 74/1/15506895069030158187.514561
كکشت یونجه و شبدر5 74/1/1850699507003018021014571
كکشت ذرت6 74/1/1350683506843018021014571
كکشت چغندر7 74/1/1450681506823018021014571
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4252عمومی:کشاورزيزمینه: کشت گیاهان دارویی و زعفراننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9803شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كکشت گیاهان دارویی2 81/1/3150693506943008551155101929182
كکشت زعفران3 74/1/2250685506863013516513451
ك	کشت آفتابگردان4 74/1/16506795068030158187.514561
ك	کشت سویا5 74/1/2550687506883013516513451
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4258عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش میوه هاي دانه دار و دانه ریزنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9450شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
2500595006024081010508182616.52/ 10/ 2/ 79/ كباغبانی عمومی (نوع 2)2
255033150332309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش درخت گالبی3
26503115031215688312321/ 2/ 74/ كتولید و پرورش درخت به4
2450323503244511315823551/ 2/ 74/ كتولید و پرورش درخت سیب5
3450341503426013519523561/ 2/ 74/ كتولید و پرورش مو6
315030550306309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش انار7
325030750308309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش انجیر8
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
ساعت)برنامه ویژه مدرسه13 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4249عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش میوه هاي هسته دارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
23شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9451شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
2500595006024081010508182616.52/ 10/ 2/ 79/ كباغبانی عمومی (نوع 2)2
275030950310309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش آلو و گوجه3
285031950320309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش زردآلو4
295034350344309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش هلو و شلیل5
305033750338309012012341/ 2/ 74/ كتولید و پرورش گیالس و آلبالو6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
برنامه ویژه مدرسه11

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4250عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش درختان گرمسیري و نیمه گرمسیرينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9456شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كباغبانی عمومی (نوع 2)2 79/2/10/2500595006024081010508182616.52
كتولید و پرورش پسته3 74/2/395031350314609015022451
كتولید و پرورش مرکبات4 74/2/3550339503406013519523561
كتولید و پرورش خرما5 74/2/2050317503186013519523561
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4257عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش درخت و درختچه زینتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9459شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
1500575005818058576561319241/ 10/ 2/ 79/ كباغبانی عمومی (نوع 1)2
1350121501226045051021012161/ 2/ 74/ كپرورش درخت و درختچه هاي زینتی3
1450029500309045054031013171/ 2/ 74/ كایجاد فضاي سبز و پارك سازي4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4254عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش گل و گیاهان آپارتمانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9461شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
1500575005818058576561319241/ 10/ 2/ 79/ كباغبانی عمومی (نوع 1)2
1250333503349045054031013171/ 2/ 74/ كتولید و پرورش گلهاي بریده و گلدانی3
115033550336603604202810131/ 2/ 74/ كتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی4
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش
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4258عمومی:کشاورزيزمینه: ایجاد و نگهداري فضاي سبزنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9458شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كباغبانی عمومی (نوع 1)1 79/2/10/1500575005818058576561319241
كتولید و پرورش گل هاي بریده و گلدانی2 74/2/1250333503349045054031013171
كایجاد فضاي سبز و پارك سازي3 74/2/1450029500309045054031013171
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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4248عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش گیاهان جالیزي و سبزينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-6219شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

كباغبانی عمومی (نوع 2)1 79/2/10/2500595006024081010508182616.52
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
كتولید و پرورش سبزي4 74/2/16503215032290225315358101
كتولید و پرورش جالیز5 74/2/1850315503163013516513451
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



88

4242عمومی:کشاورزيزمینه: پرورش قارچ خوراکینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
48شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-6145شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
245032750328903604503811141/ 2/ 85/ كتولید و پرورش قارچ صدفی2
2550325503261805407206121822.51/ 2/ 85/ كتولید و پرورش قارچ دکمه اي3
6006020221_-درس پایهشیمی4
1850315503163013516513451/ 2/ 74/ كتولید و پرورش جالیز5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4251عمومی:کشاورزيزمینه: تولید نهال و جنگل کارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9443شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كتولید نهال و جنگل کارى2 75/5/1050347503486609451605222143173
1-0240240044__تجمیعیکارورزي3
4
5
6
برنامه ویژه مدرسه7

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4247عمومی:کشاورزيزمینه: تولید فرآورده هاي گوشتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
43شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9489شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
6006020221_-درس پایهشیمی2
كتولید فرآورده هاي گوشتی3 77/7/1050303503044506751125151530182
كتولید سوسیس، کالباس، همبرگر4 81/7/135029950300120225345459111
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
برنامه ویژه مدرسه9

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4251عمومی:کشاورزيزمینه: تولید صنعتی فرآورده هاى لبنینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9812شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
6006020221_-درس پایهشیمی2
19503455034657010801650192443173-4-81-جهادتولید صنعتی فراورده هاى لبنی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
برنامه ویژه مدرسه7

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4255عمومی:کشاورزيزمینه: فرآوري آبزیان و تولید کنسرو فرآورده هاي گوشتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  1-9796شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
كتکنولوژي فراوري آبزیان2 79/6/1650291502924359691404152237222
225030150302120225345459111-4-81-جهادتولید کنسرو و فرآورده گوشتی3
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
برنامه ویژه مدرسه8

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:کشاورزيزمینه: دریا نوردي صیادينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:کشاورزي و غذاگروه: 1-9758شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

50423504243901260165013284117.53جهادکشاورزي 79دریا نوردي صیادي1
1-0240240044__تجمیعیکارورزي2
3
4
5
6
7
8
9

10
ساعت)برنامه ویژه مدرسه11 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4254عمومی:هنرزمینه: تصویرسازي و جلوه هاي ویژه رایانه اينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6232شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھرایانه کار مقدماتی1 1/1/15-9150481504821502704205611131
6006020221__درس پایهریاضی 21
- ف. ھرایانه کار پیشرفته3 91-2/1/15504775047890240330358101
- ف. ھطراح امور گرافیکی با رایانه4 15/2-8750565505666517524024671
5corel draw ف. ھکاربر - 15/8-8750735507364310715012351
6adobe illustrator ف. ھکاربر - 15/9-905072550726309012012341
7auto desk maya ف. ھکاربر - 15/14-9150731507323514518013461
8adobe primier ف. ھکاربر - 15/12-9150721507223012015013451
9adobe after effect ف. ھکاربر - 15/13-9150723507243011014012341

1-0240240044__تجمیعیکارورزي10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4254عمومی:هنرزمینه: گرافیک رایانه اي(314)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9901شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید2 01/8 -8350601506023413516913451
- ف. ھتایپ رایانه اي3 11/4 -835016550166307010012331
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی4 01/9 -835059950600329712912341
- ف. ھگرافیک رایانه اي5 11/7 -835078350784240898113882028123
1-0240240044__کارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4254عمومی:هنرزمینه: صفحه آرایینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9909شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید2 01/8 -8350601506023413516913451
- ف. ھتایپ رایانه اي3 11/4 -835016550166307010012331
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی4 01/9 -835059950600329712912341
- ف. ھکتاب و صفحه آرایی5 11/7 -835077950780240898113882028123
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4254عمومی:هنرزمینه: عکاسینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9908شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید2 01/8 -8350601506023413516913451
84506155061660270330268101- 08/4- ف. ھعکاسی آتلیه اي3
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی4 01/9 -835059950600329712912341
- ف. ھعکاسی سیاه و سفید5 08/2 -83506215062212049561541115191
- ف. ھرتوش فیلم و عکس6 08/5 -8450483504846013519523561
- ف. ھعکاسی رنگی7 08/3 -83506195062060270330268101
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4250عمومی:هنرزمینه: عکاسی دیجیتالنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9921شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید2 01/8 -8350601506023413516913451
- ف. ھتایپ رایانه اي3 11/4 -835016550166307010012331
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی4 01/9 -835059950600329712912341
6006020221__درس پایهفیزیک5
- ف. ھعکاسی دیجیتال6 08/1 -8450617506186013519523571
- ف. ھطراح امور گرافیکی با رایانه7 15/2 -8750565505666517524024671
- ف. ھروتوش و ترمیم عکس رایانه اي8 11/1 -84504935049412045057041014181
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4252عمومی:هنرزمینه: چهره سازينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9916شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی عمومی1 01/11 -84505955059663270333268101
- ف. ھطراحی چهره2 01/12 -8450585505863018021014571
- ف. ھنقاشی چهره3 01/15 -83509075090821090011107202717.52
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4254عمومی:هنرزمینه: تصویربردارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9904شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید2 01/8 -8350601506023413516913451
- ف. ھتایپ رایانه اي3 11/4 -835016550166307010012331
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی4 01/9 -835059950600329712912341
- ف. ھتصویربرداري5 08/6 -84501935019412045057041014181
- ف. ھتدوین و میکس رایانه اي6 08/7 -84501695017012045057041014181
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4254عمومی:هنرزمینه: طراحی بسته بندينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9905شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید2 01/8 -8350601506023413516913451
- ف. ھتایپ رایانه اي3 11/4 -835016550166307010012331
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی4 01/9 -835059950600329712912341
- ف. ھطراحی بسته بندي5 11/9 -835058350584240898113882028123
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



102

4246عمومی:هنرزمینه: نقاشی ایرانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
010شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9841شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیکاغذسازي3 81-02/150777507786018024024681
صنایع دستیسوخت روي چرم4 81-03/1505495055015688312231
صنایع دستینگارگري5 81-06/250927509289076585531720132
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4257عمومی:هنرزمینه: تذهیب و تشعیرنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9907شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھپاپیه ماشه5 4/10-83500995010045270315268101
- ف. ھتذهیب و تشعیر6 01/6 -83501715017216579095561824152
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4255عمومی:هنرزمینه: نگارگرينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9906شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھپاپیه ماشه5 04/10 -83500995010045270315268101
- ف. ھنگارگري6 01/5 -83509295093010274085231619142
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:هنرزمینه: معماري داخلینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6188شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221__درس پایهفیزیک2
32/54/2/35092350924150250400561112.51-0نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 32
32/54/1/35092550926150250400561112.51-0نقشه کشی معماري درجه 41
21/25/1/2505755057610462472831417231-0طراح معماري داخلی5
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

ساعت)برنامه ویژه مدرسه10 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4246عمومی:هنرزمینه: چاپ دستینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
08شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9920شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید1 01/8 -8350601506023413516913451
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی2 01/9 -835059950600329712912341
ف. ھطراحی نقوش هندسی3 83-01/250611506123010813812341
- ف. ھچاپ باتیک4 20/1 -845036950370623604222810131
- ف. ھچاپ سیلک اسکرین5 20/2 -84503755037613352565841216201
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
برنامه ویژه مدرسه12

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4259عمومی:هنرزمینه: چاپ باتیک و سیلک اسکریننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9849شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 112جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 22 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 31 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیچاپ دستی4 81-750373503746013519523561
صنایع دستیچاپ باتیک5 81-07/15037150372603604202810131
صنایع دستیچاپ سیلک اسکرین6 81-07/35037750378904054953912151
صنایع دستیچاپ قلمکار7 81-07/650379503806045051021012161
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
14
برنامه ویژه مدرسه15

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4244عمومی:هنرزمینه: چاپ باتیک و قلمکارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
28شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9848شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی2
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 32 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 41 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیچاپ دستی5 81-750373503746013519523561
صنایع دستیچاپ باتیک6 81-07/15037150372603604202810131
صنایع دستیچاپ قلمکار8 81-07/650379503806045051021012161
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
برنامه ویژه مدرسه11

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4247عمومی:هنرزمینه: کاغذ سازينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
25شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9940شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی2 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی3 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري4 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی5 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھپاپیه ماشه6 04/10 -83500995010045270315268101
- ف. ھکاغذسازي7 4/9 -83507755077612053565541216201
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش
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4248عمومی:هنرزمینه: صحافی و جلدسازينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
06شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9850شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیچاپ دستی2 81-750373503746013519523561
صنایع دستیکاغذسازي3 81-02/150777507786018024024671
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 41 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیصحافی5 81-02/25056150562604054652911141
صنایع دستیجلدسازي6 81-02/3503515035260315375279121
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4251عمومی:هنرزمینه: منبت کارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
04شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9887شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھهنر درودگري5 04/1 -8350957509583111014112341
- ف. ھهنر مشبک کاري6 04/2 -8350959509601611212812341
- ف. ھمنبت کاري7 04/3 -83508715087211871583341620132
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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4251عمومی:هنرزمینه: هنر معرق کارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
03شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9945شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھهنر درودگري5 04/1 -8350957509583111014112341
- ف. ھهنر مشبک کاري6 04/2 -8350959509601611212812341
- ف. ھمعرق کاري چوب7 04/5 -83508535085411871583341620132
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4251عمومی:هنرزمینه: خاتم کاري(322)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
03شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9888شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھهنر درودگري5 04/1 -8350957509583111014112341
- ف. ھهنر مشبک کاري6 04/2 -8350959509601611212812341
- ف. ھخاتم کاري7 04/4 -83504015040210574284741620132
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4247عمومی:هنرزمینه: خاتم سازينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
09شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9846شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیدرودگري سنتی3 81-150419504206018024024681
صنایع دستیخاتم سازي درجه 42 81-01/550399504009085594531922152
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4246.5عمومی:هنرزمینه: قلم زنی روي فلزنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
09.5شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9737شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیقلمزنی درجه 32 81-04/2506475064890112512153252812. 53
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4253عمومی:هنرزمینه: طال و جواهرسازينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6131شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
49/11/1/350521505227215222423571-9سازنده قالب هاي مومی2
25/12/1/2505035050430609011231-7ریخته گري فلزات قیمتی3
80/55/1/250867508683613216813451-8ملیله سازي نقره4
80/10/1/250613506141043764803811151-8طال و جواهرسازي5
94/11/1/2508315083236528811231-7مدل ساز فلزات قیمتی6
15035350354609015022471-021-79-713جواهرسازي مهره اي7
80/13/1/350825508266313720023561-8مخراج کار، قلم زن و جواهرنشان بر روي فلزات قیمتی8
31/35/1/25063150632728215422471-4فروشندگی طال و جواهر9

1-0240240044__تجمیعیکارورزي10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5



117

4253عمومی:هنرزمینه: طراحی طال و جواهرنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6226شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
- ف. ھتایپ رایانه اي2 11/4 -835016550166307010012331
- ف. ھطراحی عمومی3 01/11 -84505955059663270333268101
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی4 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی5 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی طال و جواهر با رایانه6 11/10 -87505935059415067582551520132
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4260عمومی:هنرزمینه: تراش سنگ هاي قیمتینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: 1-9847شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

25058950590309012012341/ 6- 81صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12
/6- 81صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21 150587505883013516513451
صنایع دستیتراش سنگهاي قیمتی درجه33 95 -10 / 350177501781053704754812151
/10- 95صنایع دستیتراش سنگهاي قیمتی درجه42 250175501761254055304913161
/10- 95صنایع دستیتراش سنگهاي قیمتی درجه51 1501735017416147463551116201
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4257عمومی:هنرزمینه: هنر فرشنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6225شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

54/54/2/3507915079290230320358101-7گلیم باف درجه 12
54/54/1/250789507904315219513561-7گلیم باف درجه 21
54/57/2/35064550646244264501910141-7قالیبافی درجه 32
62/93/2/350577505784213818013461-1طراح نقشه فرش4
54/57/1/3506435064424306330178101-7قالیبافی درجه 51
54/61/1/1500635006410020030034791-7بافنده ترکیبی قالی و گلیم6
54/56/1/2506415064236407611221-7قالیباف تابلویی7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5



120

4252عمومی:هنرزمینه: طراحی و نقاشی فرشنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
06شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9869شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

ش.فطراحی نقوش سنتی1 83-1/1506075060857270327268101
ش.فبافت مقدماتی فرش2 83-1/250061500623518822314571
ش.فرنگرزي مقدماتی فرش3 83-1/350489504902011013012341
ش.فطراحی فرش4 83-1/450597505986054060021214102
ش.فنقاشی نقشه فرش5 83-1/5509095091030315345178111
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4255عمومی:هنرزمینه: تراش و تزیین شیشه و کریستالنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9944شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھتراش شیشه و کریستال(مقدماتی)4 05/3 -83501815018233320353178111
- ف. ھتراش شیشه و کریستال(پیشرفته)5 05/4 -835017950180706006702131510 . 52
- ف. ھنقاشی و آب طالکاري روي شیشه6 05/5 -83509115091271246317257101
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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4249عمومی:هنرزمینه: معرق کاشینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
25شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9839شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 22 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 31 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیمعرق کاشی درجه 42 81-05/35085550856150112512755253013.53
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4248عمومی:هنرزمینه: کاشی سازي هفت رنگنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
24شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6237شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی2 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی3 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھساخت کاشی هفت رنگ5 15/2 -885051550516210945115572128123
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:هنرزمینه: سفالگرينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9891شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی3 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھسفالگري4 05/1 -835054350544242103512778233113.53
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
11
12
ساعت)برنامه ویژه مدرسه13 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4249.5عمومی:هنرزمینه: سفال و لعابنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
23.5شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9836شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 22 81-6/25058950590309012012341
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 31 81-6/150587505883013516513451
صنایع دستیسفالگري4 81-05/15054550546120117012904263013.53
1-0240240044__تجمیعیکارورزي5
6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:هنرزمینه: هنر آیینه کارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9922شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی2 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھطراحی نقوش جانوري3 01/3 -8350603506043013516513451
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی4 01/4 -835060950610329712912341
- ف. ھآینه کاري5 05/2 -835004950050180990117062228182
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4249عمومی:هنرزمینه: ساز سازي(سنتور وساز ضربی)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
23شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9926شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی2 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی3 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھهنر درودگري4 04/1 -8350957509583111014112341
- ف. ھهنر مشبک کاري5 04/2 -8350959509601611212812341
- ف. ھساخت دف6 04/11 -8350509505102510513012341
- ف. ھساخت تنبک7 04/12 -83505075050848312360279111
- ف. ھساخت سنتور8 04/7 -8350511505129148557631114181
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4249عمومی:هنرزمینه: ساز سازي(سنتور وسه تار)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
23شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9917شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی2 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی3 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھهنر درودگري4 04/1 -8350957509583111014112341
- ف. ھهنر مشبک کاري5 04/2 -8350959509601611212812341
- ف. ھساخت سه تار6 04/8 -835051350514903954853912151
- ف. ھساخت سنتور7 04/7 -8350511505129148557631114181
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش
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4246عمومی:هنرزمینه: ساز سازي(سه تار و ساز ضربی)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
26شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9918شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی2 01/1 -835060550606309012012341
- ف. ھطراحی نقوش هندسی3 01/2 -8350611506123010813812341
- ف. ھهنر درودگري4 04/1 -8350957509583111014112341
- ف. ھهنر مشبک کاري5 04/2 -8350959509601611212812341
- ف. ھساخت دف6 04/11 -8350509505102510513012341
- ف. ھساخت تنبک7 04/12 -83505075050848312360279111
- ف. ھساخت سه تار8 04/8 -835051350514903954853912151
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
ساعت)برنامه ویژه مدرسه14 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:هنرزمینه: آواز جهانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9936شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھنوازندگی ساز پیانو(عمومی)2 10/10 -8350937509386024030025791
- ف. ھسرایش و تربیت شنوایی3 10/7 -8350529505306024030025791
- ف. ھآواز جهانی4 10/4 -8350045500461803605406814171
- ف. ھهماهنگی عمومی موسیقی5 10/6 -835094950950208010012331
- ف. ھآواز گروهی6 10/5 -8350047500483012015013451
- ف. ھنوازندگی ساز سه تار (عمومی)7 10/11 -8350941509426024030025791
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:هنرزمینه: آواز ایرانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9943شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھنوازندگی ساز پیانو(عمومی)2 10/10 -8350937509386024030025791
- ف. ھسرایش و تربیت شنوایی3 10/7 -8350529505306024030025791
- ف. ھآواز ایرانی4 10/2 -8350043500441803605406814171
- ف. ھهماهنگی عمومی موسیقی5 10/6 -835094950950208010012231
- ف. ھآواز گروهی6 10/5 -8350047500483012015013451
- ف. ھنوازندگی ساز سه تار (عمومی)7 10/11 -8350941509426024030025791
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4249عمومی:هنرزمینه: نوازندگی ساز جهانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
23شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9942شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھنوازندگی ساز پیانو(عمومی)2 10/10 -8350937509386024030025791
- ف. ھسرایش و تربیت شنوایی3 10/7 -8350529505306024030025791
- ف. ھنوازندگی ساز جهانی4 10/3 -8350939509401803605406814171
- ف. ھهماهنگی عمومی موسیقی5 10/6 -835094950950208010012331
- ف. ھآواز گروهی6 10/5 -8350047500483012015013451
- ف. ھهم نوازي ساز جهانی7 10/9 -8350947509486513520023561
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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4249عمومی:هنرزمینه: نوازندگی ساز ایرانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
23شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9941شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهفیزیک1
- ف. ھنوازندگی ساز پیانو(عمومی)2 10/10 -8350937509386024030025791
- ف. ھسرایش و تربیت شنوایی3 10/7 -8350529505306024030025791
- ف. ھنوازندگی ساز ایرانی4 10/1 -8350935509361803605406814171
- ف. ھهماهنگی عمومی موسیقی5 10/6 -835094950950208010012231
- ف. ھآواز گروهی6 10/5 -8350047500483012015013451
- ف. ھهم نوازي ساز ایرانی7 10/8 -8350945509466513520023561
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:هنرزمینه: دستیاري طراحی لباس(دوخت و ترمیم)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9924شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__ریاضی 11
- ف. ھطراحی عمومی2 01/11 -84505955059663270333268111
3adobe illustrator ف. ھکاربر - 15/9 -905016750168309012012341
- ف. ھطراحی اندام ولباس4 01/7 -83505815058217245162361016201
- ف. ھدستیاري طراحی لباس(دوخت و ترمیم)5 03/7 -83504275042815544059551015181
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4253عمومی:هنرزمینه: دستیاري تهیه لباس هاي نمایشی(دوخت با ترمیم و تزیینات)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-9923شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 106جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
- ف. ھطراحی عمومی2 01/11 -84505955059663270333268111
3adobe illustrator ف. ھکاربر - 15/9 -905016750168309012012341
- ف. ھطراحی اندام ولباس4 01/7 -83505815058217245162361016201
- ف. ھدستیاري طراحی لباس5 03/8 -83504255042612745057741014181
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4256عمومی:هنرزمینه: خیاطی مردانه دوزنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6152شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 107جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

91/45/2/350891508921153154304711131-7نازك دوز مردانه1
91/35/1/450435504361911613513341-7دوزنده پیراهن، شومیز مردانه، زنانه ولباس راحتی2
91/44/1/15001750018316910012331-7الگوساز لباس با رایانه3
91/45/1/3/25002350024942943883710121-7الگوساز و برشکار لباس مردانه4
91/34/1/35055550556228610812331-7شلواردوز5
91/48/1/350455504566520427525781-7راسته دوز6
91/45/1/350563505641033274303710131-7ضخیم دوز مردانه7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
برنامه ویژه مدرسه13

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



137

4248عمومی:هنرزمینه: خیاطی لباس شب و عروسنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
06شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6147شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

91/41/2/450889508901603004605712151-7نازك دوز زنانه1
91/44/1/15001750018316910012331-7الگوساز لباس با رایانه2
91/41/2/4/1500195002088252340369111-7الگوساز و برشکار لباس زنانه3
91/40/1/150819508204613418023561-7مانتودوز4
91/97/1/3/150407504084617021624671-7خیاط لباس شب و عروس5
61/33/1/150437504382017319314561-1دوزنده تزیین کار لباس6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
ساعت)برنامه ویژه مدرسه13 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4259عمومی:هنرزمینه: خیاطی لباس زنانهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6146شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

91/41/2/450889508901603004605712151-7نازك دوز زنانه1
91/44/1/15001750018316910012331-7الگوساز لباس با رایانه2
91/41/2/3/150021500225343749021012151-7الگوساز و برشکار لباس زنانه(تکدوزي)3
91/40/1/150819508204613418023561-7مانتودوز4
91/47/1/250491504926415421823571-7روپوش، روبدوشامبردوز، کت...5
91/46/1/15002550026523584102810131-7الگوسازلباس به روش حجمی6
1-0240240044__تجمیعیکارورزي7
8
9

10
11
12
برنامه ویژه مدرسه13

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4252عمومی:هنرزمینه: خیاطی دوخت هاي تزیینینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
02شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6148شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

91/41/2/450889508901603004605712151-7نازك دوز زنانه1
1507875078824568011231-002-81-7318گلدوز دستی2
91/44/1/15001750018316910012331-7الگوساز لباس با رایانه3
91/31/1/15054150542317911012341-7سري دوز سرویس خواب4
150385503861712714413451-025-81-7318چهل تکه دوز با ماشین(مقدماتی)5
95/69/2/35029350294488313122441-7تکه دوز باچرخ6
1505375053816658111221-021-81-7318سرمه دوز سنتی7
91/40/1/150819508204613418023561-7مانتودوز8
150383503841916918814561-026-81-7318چهل تکه دوز با ماشین(پیشرفته)9

150003500042010012012341-004-81-7318ابریشم دوز10
1-0240240044__تجمیعیکارورزي11
12
13
14
15
برنامه ویژه مدرسه16

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4259عمومی:هنرزمینه: دوخت لباس هاي محلینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
00شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6150شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 110جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

91/41/2/450889508901603004605712151-7نازك دوز زنانه1
1507875078824568011231-002-81-7318گلدوز دستی2
91/44/1/15001750018316910012331-7الگوساز لباس با رایانه3
91/41/2/3/150021500225343749021012151-7الگوساز و برشکار لباس زنانه(تکدوزي)4
91/40/1/150819508204613418023561-7مانتودوز5
150551505522316318514561-028-81-7318سوزن دوز سنتی اصفهان6
91/34/1/35055550556228610812331-7شلواردوز7
150003500042010012012341-004-81-7318ابریشم دوز8
91/35/1/350161501623512115613451-7پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه ومردانه9

1-0240240044__تجمیعیکارورزي10
11
12
13
14
ساعت)برنامه ویژه مدرسه15 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:هنرزمینه: سراجی- دوزنده کفشنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
28شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6135شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 109جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
150153501544014018013461-011-28-7536پستایی ساز کفش زنانه، مردانه و ... درجه 22
150151501522011813813441-012-28-7536پستایی ساز کفش زنانه، مردانه و ... درجه 31
25052350524287210012331-020-28-7536سازنده کمربند چرمی4
15039750398519915022451-003-77-7536حکاك چرم5
15094350944941500.511.521-016-28-7536وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی6
150163501641153640.511.521-017-28-7536پیش کار کفش ورزشی7
150381503821158690.511.521-015-28-7536چرخکاري پستایی کفش ورزشی8
15043950440258711212341-022-28-7536دوزنده دستکش چرمی9

15085150852238610912331-002-77-7536معرق کار چرم10
02/23/2/250067500684010814812351-8برشکار رویه کفش ماشینی درجه 112
02/15/1/15057150572466811422431-8طراح کفش12
150837508382910113012341-010-28-7536مدلساز کفش13
150519505205010815822451-001-77-7536سازنده تولیدات چرم دست دوز14
1-0240240044__تجمیعیکارورزي15
16
17
18
19
ساعت)برنامه ویژه مدرسه20 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4250عمومی:هنرزمینه: سراجی- کیفنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
22شایستگی هاي پایه:هنرگروه: کد رایانه :  1-6136شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهشیمی1
150451504524817422224671-013-28-7318دوزنده کیف چرمی با دست2
150449504507016023024671-012-28-7318دوزنده کیف با چرم مصنوعی3
15039750398519915022451-003-77-7536حکاك چرم4
25052350524208010012331-020-28-7536سازنده کمربند چرمی5
15044550446208210212331-011-28-7318دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی6
15044350444218210312331-023-28-7531دوزنده کاله چرمی7
15043950440258711212341-022-28-7536دوزنده دستکش چرمی8
15085150852238610912331-002-77-7536معرق کار چرم9

150519505205010815822451-001-77-7536سازنده تولیدات چرم دست دوز10
150447504486917124024681-010-28-7318دوزنده کیف با چرم طبیعی11
2504415044219618011221-015-28-7318دوزنده زیراندازهاي چرمی12
1-0240240044__تجمیعیکارورزي13
14
15
16
17
18
19
ساعت)برنامه ویژه مدرسه20 تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4248عمومی:خدماتزمینه: مدیریت و برنامه ریزي امورخانوادهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
42شایستگی هاي پایه:بهداشت و سالمتگروه: کد رایانه :  1-6169شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

8350753507546012518523561- 11/3- ف. ھکاربر رایانه1
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
87500795008015010125152781- 30/1- ف. ھبرنامه ریزي امور خانواده4
87508815088212512324843781- 30/3/1- ف. ھمهارت هاي سالم زیستن(مقدماتی)5
87508795088011210021242671- 30/3/2- ف. ھمهارت هاي سالم زیستن(پیشرفته)6
875095550956165437602610169.52- 30/2- ف. ھهنر درخانه7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
برنامه ویژه مدرسه13

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4245عمومی:خدماتزمینه: مدیریت آشپزي و قنادينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
45شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-6224شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221_-درس پایهزیست شناسی1
6006020221_-درس پایهشیمی2
31/37/2/250041500428013821833671-5آشپز هتل درجه 32
31/37/1/25003950040569815422451-5آشپز هتل درجه 41
76/62/1/250649506503314718013461-7قناد هتل5
31/94/1/150033500341030400.50.5111-5آشپز با مایکروویو6
31/32/1/250035500362011013012341-5آشپز سنتی7
31/99/1/1505275052820507011221-5ساالدساز و اردوساز8
76/35/1/2504315043219779612331-7دسرساز سنتی9

76/37/1/150429504303411615013451-7دسرساز بین المللی10
76/37/1/2508935089432467811221-7نانواي نان حجیم و نیمه حجیم11
31/31/1/25003750038317310412331-5آشپز مخصوص روز12
31/22/1/25053150532649616022451-5سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هتل13
31/23/1/2508495085026356011221-5معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل14
1-0240240044__تجمیعیکارورزي15
16
17
18
برنامه ویژه مدرسه19

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش
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4251عمومی:زمینه: امور ادارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
03شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6171شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
93/27/1/35016750168256510511221-8تحصیل دار2
51/25/1/150931509326018024024671-1نگارنده متون فارسی3
93/33/2/2507595076025265111221-3کارمند اداري و دبیرخانه درجه 42
95/31/1/2500655006648408821321-3بایگان5
42/24/1/450757507585717323024671-3کاربر نرم افزار اداري6
35/92/1/250295502963515218713461-1تندخوان7
00/98/1/25053550536968017632561-3سرپرست دبیرخانه8
91/31/1/350847508484610315222451-3مسئول کاردکس و کنترل موجودي9

42/90/2/35000950010366810412331-3اتوماسیون اداري درجه 102
- 3مسئول دفتر11 21/21/1/450843508445614701.50.5221
1-0240240044__تجمیعیکارورزي12
13
14
15
16
17
18
19
برنامه ویژه مدرسه20

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

خدمات
بازرگانی و امور اداري

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
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4245عمومی:زمینه: حسابداري مالینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
45شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6172شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
10/15/2/55039550396607013022441-1حسابداري عمومی مقدماتی3
91/35/1/25084550846337711012331-3مسئول سفارشات4
10/18/1/5504795048056409621331-1رایانه کار حسابداري مالی5
6006020221__درس پایهریاضی 62
10/15/1/3/15039350394599115022451-1حسابداري عمومی تکمیلی7
10/12/2/35039150392509014022451-1حسابدار صنعتی درجه 82
91/29/1/2505335053422749612331-3سرپرست ترخیص محصول9

39/34/1/45038950390804012031441-3حسابدار حقوق و دستمزد10
31/49/1/2507475074814413628053891-3کاربر امور بانکی11
1-0240240044__تجمیعیکارورزي12
13
14
15
16
برنامه ویژه مدرسه17

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

خدمات
بازرگانی و امور اداري

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4253عمومی:زمینه: بورس و اوراق بهادارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:گروه: کد رایانه :  1-6183شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
10/15/2/55039550396607013022441-1حسابداري عمومی مقدماتی3
42/24/1/450757507585717323024671-3کاربر نرم افزار اداري4
6006020221__درس پایهریاضی 52
10/15/1/3/15039350394599115022451-1حسابداري عمومی تکمیلی6
1500975009827562590091423142-001-45-4312بورس و اوراق بهادار7
1-0240240044__تجمیعیکارورزي8
9

10
11
12
13
14
15
برنامه ویژه مدرسه16

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

خدمات
بازرگانی و امور اداري

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4246عمومی:خدماتزمینه: هتلدارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
26شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-6174شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

42/24/1/0/350655506568321730035891-3کاربر رایانه1
6006020221__درس پایهریاضی 21
40/54/1/250007500086618425024681-5اتاقدار هتل3
60/16/1/25082150822455510021331-5متصدي البسه در هتل4
94/27/1/250761507621901603506410111-3کارمند پذیره(فرانت آفیس)5
40/29/1/250823508244816221024671-5متصدي طبقات در هتل6
15088750888398112012341-001-59-5132میزآراي هتل7
150077500781810212012341-001-59-333برنامه ریز جشن هاي تشریفاتی8
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
14
15
برنامه ویژه مدرسه16

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4245عمومی:خدماتزمینه: راهنماي گردشگرينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
45شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-6220شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
91/33/1/25046550466244863308210101-5راهنماي عمومی گردشگري3
91/30/1/250473504742245628071891-5راهنماي موزه4
91/95/1/350469504705217422624671-5راهنماي گردشگري فرهنگی5
91/94/1/25047150472766414031441-5راهنماي محلی6
91/36/1/250463504641941943886410121-5راهنماي طبیعت گردي7
91/37/1/15046750468248410812331-0راهنماي گردشگري سالمت8
1-0240240044__تجمیعیکارورزي9

10
11
12
13
برنامه ویژه مدرسه14

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4256عمومی:خدماتزمینه: ایمنی و آتش نشانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
40شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-9743شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 111جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
6006020221_-درس پایهشیمی2
س-آتش نشانیایمنی و آتش نشانی3 4-11-8250031500326601125178522254718.53
1-0240240044__تجمیعیکارورزي4
5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4247عمومی:خدماتزمینه: مددیاري افراد با نیازهاي ویژهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
43شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-6178شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

بهزیستیمهارت هاي عمومی بهداشتی1 T-325-11050883508841871873746410121
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
بهزیستیمهارت هاي عمومی توانبخشی4 T-323-1105088550886127275402461012.51
بهزیستیمددیاري معلوالن جسمی و ذهنی5 T-321-110508295083025643469091019112
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4246عمومی:خدماتزمینه: مددیاري سالمنداننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
44شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-6177شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 105جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

بهزیستیمهارت هاي عمومی بهداشتی1 T-325-11050883508841871873746410121
6006020221_-درس پایهزیست شناسی2
6006020221_-درس پایهشیمی3
بهزیستیمهارت هاي عمومی توانبخشی4 T-323-1105088550886127275402461012.51
بهزیستیمددیاري امور بهداشتی و توانبخشی سالمندان5 T-327-1105082750828277400677991810.52
1-0240240044__تجمیعیکارورزي6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
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4255عمومی:خدماتزمینه: هوانوردينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
20شایستگی هاي پایه:خدماتگروه: کد رایانه :  1-9730شماره رشته مهارتی:

شایستگی هاي 108جمع ساعت:
9غیرفنی:

ف
و درسردی

*
کد رایانه کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

نظري
کد رایانه 

عملی
ساعت آموزشی 

نظري
ساعت آموزشی 

عملی
جمع ساعت 

آموزشی
تعداد واحد 

نظري
تعداد واحد 

عملی
ساعت آموزش در کد مدرسجمع واحد

هفته
سنوات 
آموزشی

6006020221__درس پایهریاضی 11
50961509626901080177023244718.53هواپیمایی کشوريهوانوردي2
1-0240240044__تجمیعیکارورزي3
4
5
6
7
8
9

برنامه ویژه مدرسه10

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش

ساعت) تا 100 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه(سمینار)، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (ساالنه 50 سند تحول بنیادین و بند 13-2 زمینه سازي براي اجراي بند 5-5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.





1

صنعتزمینه: خط و ابنیه راه آهننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4259عمومی:معماري و ساختمانگروه: کد رایانه :  9719شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:110جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

879287934501440189015321012راه آهنخط و ابنیه راه آهن1
2
3
4
5

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی



2

صنعتزمینه: مکانیکی واگننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4260عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه : 9720شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:111جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

869086914201485190514331012راه آهنتعمیر و نگهداري مکانیکی واگن1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



3

صنعتزمینه: مکانیکی لکوموتیونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4260عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9721شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:111جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

879087914201485190514331012راه آهنمکانیکی لکوموتیو1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



4

صنعتزمینه: برق لکوموتیونام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4260عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه : 9722شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:111جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

882088214201485190514331012راه آهنبرق لکوموتیو1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



5

صنعتزمینه: مکانیک قطارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4250عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9881شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

96229623690900159023201014راه آهنمکانیسین قطار1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



6

خدماتزمینه: مهمانداري قطارنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9800شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:109جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

937693774051328173314301012شرکت رجامهمانداري قطار1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



7

خدماتزمینه: لکوموتیو رانینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4259عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9723شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:110جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

882288234801395187516311012راه آهنلکوموتیو رانی1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



8

خدماتزمینه: سیر و حرکت راه آهننام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4259عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9724شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:110جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

878887894351462189715321012راه آهنسیر و حرکت راه آهن1
2
3
4
5

متولی رشته: راه آهن جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



9

صنعتزمینه: تعمیر و نگهداري هواپیمانام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9728شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

824282437201035175524231014هماتعمیر و نگهداري هواپیما1
2
3
4
5

متولی رشته: سازمان هواپیمایی کشوري

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



10

صنعتزمینه: تجهیزات کمکی هواپیمانام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4258عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9729شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:109جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

824482455101350186017301014هماتجهیزات کمکی هواپیما1
2
3
4
5

متولی رشته: سازمان هواپیمایی کشوري

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



11

خدماتزمینه: اقدامات تامینی و قضایینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4252عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9725شماره رشته مهارتی:

02شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

88108811870809167929181012سازمان زندان هااقدامات تامینی و قضایی1
2
3
4
5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



12

خدماتزمینه: مددیاري تامینی و قضایینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9726شماره رشته مهارتی:

01شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

88128813825877170228191012سازمان زندان هامددیاري تامینی و تربیتی1
2
3
4
5

متولی رشته: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



13

خدماتزمینه: مراقبت هاي تامینی و قضایینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9727شماره رشته مهارتی:

01شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

88148815855832168729181012سازمان زندان هامراقبت هاي تامینی و تربیتی1
2
3
4
5

متولی رشته: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



14

کشاورزيزمینه: کنترل کیفی غالتنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4260عمومی:کشاورزي و غذاگروه: کد رایانه :  9763شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:111جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

845284536601260192022281014سازمان غلهکنترل کیفی غالت1
2
3
4
5

متولی رشته: سازمان کل غله کشور

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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خدماتزمینه: انبارداري (س.م.سپاه)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9700شماره رشته مهارتی:

01شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

73747375720967.51687.524221014سپاه پاسدارانانبارداري (سپاه)1
2
3
4
5

متولی رشته: ستاد مشترك سپاه پاسداران

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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خدماتزمینه: کنترل اموال (س.م.سپاه)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4249عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9701شماره رشته مهارتی:

06شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

66206621630946.51576.521211014سپاه پاسدارانکنترل اموال1
2
3
4
5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته: ستاد مشترك سپاه پاسداران

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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خدماتزمینه: امداد و مقاومت (ن.م.ب)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4249عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9871شماره رشته مهارتی:

06شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

95969597210405615791014ن.م.ب 82پاسداري عمومی1
95989599270315585971014ن.م.ب 82امداد و مقاومت درجه 22
96009601150225375551014ن.م.ب 82امداد و مقاومت درجه 31
4
5

متولی رشته: ستاد مشترك سپاه پاسداران

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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خدماتزمینه: حفاظت فیزیکی و شخصیت ها  (ن.م.ب)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4250عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9872شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

95969597210405615791014ن.م.ب 82پاسداري عمومی1
96029603240225465851014ن.م.ب 82حفاظت فیزیکی و شخصیت ها  درجه 22
960496053002255251051014ن.م.ب 82حفاظت فیزیکی و شخصیت ها  درجه 31
4
5

متولی رشته: ستاد مشترك سپاه پاسداران

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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خدماتزمینه: حفاظت و امنیت پرواز  (ن.م.ب)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4250عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9873شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

95969597210405615791014ن.م.ب 82پاسداري عمومی1
96069607240225465851014ن.م.ب 82حفاظت امنیت پرواز  درجه 22
960896093002255251051014ن.م.ب 82حفاظت امنیت پرواز  درجه 31
4
5

متولی رشته: ستاد مشترك سپاه پاسداران

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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خدماتزمینه: خدمات پستینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4251عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9799شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

937493756001035163520231012شرکت پستخدمات پستی1
2
3
4
5

متولی رشته: شرکت پست جمهوري اسالمی ایران

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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صنعتزمینه: نیرو و تاسیسات (مخابرات)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4263عمومی:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  9710شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:114جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

582458251504506005101012شرکت مخابراتالکترونیک عمومی1
6918691930139514251311012شرکت مخابراتنیرو و تاسیسات2
3
4
5

متولی رشته: شرکت مخابرات

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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صنعتزمینه: سوئیچ (مخابرت)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4259عمومی:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  9708شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:110جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

582458251504506005101012شرکت مخابراتالکترونیک عمومی1
64286429330945127511211012شرکت مخابراتسوئیچ2
3
4
5

متولی رشته: شرکت مخابرات

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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صنعتزمینه: کابل (مخابرات)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4262عمومی:برق و رایانهگروه: کد رایانه :  9709شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:113جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

582458251504506005101012شرکت مخابراتالکترونیک عمومی1
6466646790130513953291012شرکت مخابراتشبکه کابل2
3
4
5

متولی رشته: شرکت مخابرات

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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هنرزمینه: موزیک نظامی(نیروهاي نظامی و انتظامی)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4258عمومی:هنرگروه: کد رایانه :  9668شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:109جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

781xx2916291635101350186017301012(نظامی و انتظامی)موزیک نظامی(نظامی و انتظامی)1
2
3
4
5

متولی رشته: نیروهاي نظامی و انتظامی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
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خدماتزمینه: نظم و امنیت(ناجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه : 9694شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

ناجانظم و امنیت(ناجا)1 513201874087416001211181120271012
2
3
4
5

متولی رشته: نیروي انتظامی جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



26

خدماتزمینه: کشف جرائم(ناجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9695شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

(ناجا)1 ناجاکشف جرائم (آگاهی) 513202917891796601141180122251012
2
3
4
5

متولی رشته: نیروي انتظامی جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



27

خدماتزمینه: راهنمایی و رانندگی(ناجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4251عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9776شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

ناجاراهنمایی و رانندگی(ناجا)1 51320493169317630994162421221012
2
3
4
5

متولی رشته: نیروي انتظامی جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



28

خدماتزمینه: اطالعات انتظامی(ناجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4250عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9777شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

ناجااطالعات انتظامی(ناجا)1 51320393189319675928160323211012
2
3
4
5

متولی رشته: نیروي انتظامی جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



29

صنعتزمینه: توپ زمین به هوا (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9623شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

740274037201035175524231012نزاجا 194توپ زمین به هوا  الکترونیکی1
2
3
4
5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



30

صنعتزمینه: تلگراف بی سیم (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9624شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

742074216301170180021261012نزاجا 051تلگراف بی سیم1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

متولی رشته: نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی



31

صنعتزمینه: مخابرات توپخانه (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9625شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

742274236751103177823251012نزاجا 312/1مخابرات توپخانه1
2
3
4
5

متولی رشته: نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



32

صنعتزمینه: تله تایپ (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9626شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

742474256301170180021261012نزاجا 053تله تایپ1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



33

صنعتزمینه: رادیو ریله (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9627شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

742674276601125178522251012نزاجا 293رادیو رله1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



34

صنعتزمینه: وسایل مخابراتی با سیم (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9628شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

742874297051058176324241012نزاجا 724-352-321وسایل مخابراتی با سیم1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



35

صنعتزمینه: مخابرات پیاده نظام (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9629شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

746874696151192180721261012نزاجا 312مخابرات پیاده نظام1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



36

صنعتزمینه: جهت یاب (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9789شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

93449345795923171827211012نزاجا 054جهت یاب1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



37

صنعتزمینه: آماد مخابرات(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9790شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

934693476751111178623251012نزاجا 765آماد مخابرات1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



38

صنعتزمینه: مرکز مخابرات(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9791شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

934893497671018178526231012نزاجا 723مرکز مخابرات1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



39

صنعتزمینه: تعمیرات بیسیم صحرایی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9792شماره رشته مهارتی:

01شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

93509351825878170328201012نزاجا 296تعمیرات بیسیم صحرایی 1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش



40

صنعتزمینه: تانک هاي سري تی(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9630شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

740474056901080177023241012نزاجا 131/1تانک هاي سري تی1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



41

صنعتزمینه: تانک هاي سري ام (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9631شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

740674076901080177023241012نزاجا 131/2تانک هاي سري ام 1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



42

(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم):  صنعتزمینه: نفربر پی ام پی 1
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9632شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

740874096901080177023241012نزاجا 131/3نفربر پی ام پی 11
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



43

(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم):  صنعتزمینه: نفربر پی ام پی 2
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9633شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

741074116901080177023241012نزاجا 131/4نفربر پی ام پی 12
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



44

(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم):  صنعتزمینه: تانک تی 72
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9634شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

741274136901080177023241012نزاجا 131/5تانک هاي تی 172
2
3
4
5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش



45

صنعتزمینه: تانک چیفتن (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9635شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

741474156901080177023241012نزاجا 131/6تانک چیفتن1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



46

صنعتزمینه: تانک اسکورپیون (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9636شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

741674176901080177023241012نزاجا 131/7تانک اسکورپیون1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



47

صنعتزمینه: مولد برق (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9637شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74187419765967173226211012نزاجا 351/5مولد برق1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



48

صنعتزمینه: تعمیر ماشین آالت راه سازي (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:تعمیر و نگهداري ماشین آالتگروه: کد رایانه :  9638شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

745074516301170180021261012نزاجا 622تعمیر ماشین آالت راه سازي1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



49

صنعتزمینه: مکانیک خودروهاي چرخ دار (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9639شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

745274536001215181520271012نزاجا 631مکانیک خودروهاي چرخ دار1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



50

صنعتزمینه: تعمیر موتور و انتقال قدرت خودرو (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4259عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9751شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:110جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

928092814801398187816311012نزاجا 635تعمیر موتور و انتقال قدرت خودرو (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



51

صنعتزمینه: تعمیر سوخت و الکتریک خودرو (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4258عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9752شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:109جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

928292835101352186217301012نزاجا 634تعمیر سوخت و الکتریک خودرو (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



52

صنعتزمینه: تعمیر خودروهاي شنی دار (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4258عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9753شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:109جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

928492855401310185018291012نزاجا 632تعمیر خودروهاي شنی دار (نزاجا)1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



53

صنعتزمینه: تعمیر برجک تانک (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:مکانیکگروه: کد رایانه :  9754شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

928692875701263183319281012نزاجا 424تعمیر برجک تانک (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



54

هنرزمینه: عکاسی و فیلم برداري (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:هنرگروه: کد رایانه :  9775شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

931493156901085177523241012نزاجا 841عکاسی و فیلم برداري1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



55

خدماتزمینه: امور اداري و کارگزینی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9645شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74467447795923171827211012نزاجا 717امور اداري و کارگزینی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



56

خدماتزمینه: ماشین نویسی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9646شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74487449795923171827211012نزاجا 711ماشین نویسی (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



57

خدماتزمینه: خدمات اداري (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9647شماره رشته مهارتی:

01شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

76947695810900171027201012نزاجا 716خدمات اداري1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

ساعت آموزش



58

خدماتزمینه: تدارکات همگانی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9640شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

743874397201035175524231012نزاجا 768تدارکات همگانی1
2
3
4
5

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



59

خدماتزمینه: تدارکات مهندسی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9641شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74407441765967173226211012نزاجا 762تدارکات مهندسی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



60

خدماتزمینه: حسابداري و انبارداري مهمات (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9642شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

744274436901080177023241012نزاجا 411حسابداري و انبارداري مهمات1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



61

خدماتزمینه: آماد قطعات اردونانس (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9643شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

744474456301170180021261012نزاجا 763آماد قطعات اردونانس1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.



62

خدماتزمینه: امور مالی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4252عمومی:بازرگانی و امور اداريگروه: کد رایانه :  9644شماره رشته مهارتی:

02شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74607461900765166530171012نزاجا 733امور مالی (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



63

خدماتزمینه: آشپزي (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9648شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

739273935701260183019281012نزاجا 941آشپزي (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



64

خدماتزمینه: پلیس نظامی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9651شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

739673977201035175524231012نزاجا 951پلیس نظامی1
2
3
4
5

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



65

خدماتزمینه: اطالعات و عملیات (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9652شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

739873996301170180021261012نزاجا 113اطالعات و عملیات1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



66

خدماتزمینه: ترابري (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9649شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

738873896001215181520271012نزاجا 641ترابري (نزاجا)1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



67

خدماتزمینه: رانندگی ماشین هاي راه سازي (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9650شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

739073915851238182320281012نزاجا 626رانندگی وسایل سنگین راهسازي1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



68

خدماتزمینه: اطالعات رزمی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9653شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74547455750990174025221012نزاجا 962اطالعات رزمی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



69

خدماتزمینه: اطالعات زرهی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4254عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9654شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74647465750990174025221012نزاجا 133اطالعات زرهی1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی



70

خدماتزمینه: توپ توپخانه صحرایی(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9655شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

737673776601125178522251012نزاجا 141توپ توپخانه صحرایی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



71

خدماتزمینه: پل هاي نظامی(نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9656شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

737873796601125178522251012نزاجا 122پل هاي نظامی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



72

خدماتزمینه: جنگ افزار هاي سبک (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9657شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

738073815701260183019281012نزاجا 421جنگ افزار هاي سبک1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



73

خدماتزمینه: نقشه برداري و ضد آتش (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9658شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

738273837201035175524231012نزاجا 153نقشه برداري و ضد آتش1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



74

خدماتزمینه: قوانین تیر و توپخانه صحرایی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9659شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

738473856751103177823251012نزاجا 152قوانین تیر و توپخانه صحرایی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



75

خدماتزمینه: سالح هاي ضد تانک پیاده (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9660شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

738673876151193180821271012نزاجا 114سالح هاي ضد تانک پیاده1
2
3
4
5

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



76

خدماتزمینه: جنگ هاي ش.م.ه (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9661شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

739473956901080177023241012نزاجا 531جنگ هاي ش.م.ه1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش



77

خدماتزمینه: مین و مواد منفجره (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9662شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

740074017201035175524231012نزاجا 121مین و مواد منفجره1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش



78

خدماتزمینه: عملیات زمین به هوا (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9663شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

743074316601125178522251012نزاجا 151عملیات زمین به هوا1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



79

خدماتزمینه: عملیات توپ زمین به هوا (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9664شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

743274336751103177823251012نزاجا 192عملیات توپ زمین به هوا1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

ساعت آموزش

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



80

خدماتزمینه: موشک هاي سبک (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9665شماره رشته مهارتی:

01شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:105جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

74347435810900171027201012نزاجا 195موشک هاي سبک1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)
* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



81

خدماتزمینه: سالح هاي با خط سیر منحنی و پیاده (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9666شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

743674376301170180021261012نزاجا 112سالح هاي با خط سیر منحنی و پیاده1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



82

خدماتزمینه: جنگ افزارهاي سبک پیاده (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4257عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9667شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

745674576001215181520271012نزاجا 111جنگ افزارهاي سبک پیاده1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش



83

خدماتزمینه: ارتباطات تاکتیکی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9787شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

934093416901080177023241012نزاجا 612/2ارتباطات تاکتیکی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



84

خدماتزمینه: بازرسی و بررسی (نزاجا)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  9788شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

934293436901080177023241012نزاجا 801بازرسی و بررسی1
2
3
4
5

متولی رشته:  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



85

خدماتزمینه: بهیارينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4269عمومی:بهداشت و سالمتگروه: کد رایانه :  9732شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:120جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

918291836001688228820251012بهداشت و درمانبهیاري1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت بهداشت و درمان

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



86

خدماتزمینه: بهورزينام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4253عمومی:بهداشت و سالمتگروه: کد رایانه :  9764شماره رشته مهارتی:

03شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

592659275251170169518261012خاص بزرگسال و آزادبهورزي1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت بهداشت و درمان

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



87

خدماتزمینه: علوم حراستی (وزارت نفت)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4252عمومی:خدماتگروه: کد رایانه :  6179شماره رشته مهارتی:

04شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

998299835701080165019241014ح و ن / 400حراست صنعت نفت1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نفت

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش



88

صنعتزمینه: الکتریک نیروگاهنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9711شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

وزارت نیروالکتریک نیروگاه1 PE765076514801305178516291014
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



89

صنعتزمینه: شبکه هاي توزیع زمینی برقنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9712شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:106جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

وزارت نیروشبکه توزیع زمینی 1 DNG765276535251237176218271014
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



90

صنعتزمینه: شبکه هاي توزیع هوایی برقنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4255عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9713شماره رشته مهارتی:

02شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:108جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

وزارت نیروشبکه توزیع هوایی1 DNR765676574801282176216281014
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



91

صنعتزمینه: انتقال و توزیع برقنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:برق ورایانهگروه: کد رایانه :  9714شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

وزارت نیروپست هاي انتقال نیرو1 SS765476554951282177717281014
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)



92

صنعتزمینه: آب رسانی (وزارت نیرو)نام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:معماري و ساختمانگروه: کد رایانه :  9715شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

818881894571343180015301014وزارت نیرو WSSآبرسانی1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



93

صنعتزمینه: شبکه آب و فاضالبنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:معماري و ساختمانگروه: کد رایانه :  9716شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

818681874871298178516291014وزارت نیرو WSNشبکه هاي آب و فاضالب1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش



94

صنعتزمینه: تصفیه خانه هاي آب و فاضالبنام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:معماري و ساختمانگروه: کد رایانه :  9717شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

819081914871293178016291014وزارت نیرو WSTتصفیه خانه هاي آب و فاضالب1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:
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صنعتزمینه: سد و شبکه آبیاري و زهکشینام رشته مهارتی (نام دیپلم): 
4256عمومی:معماري و ساختمانگروه: کد رایانه :  9718شماره رشته مهارتی:

00شایستگی هاي پایه:
9شایستگی هاي غیرفنی:107جمع ساعت:

ف
و درسردی

*
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت

کد رایانه 
نظري

کد رایانه 
عملی

ساعت 
آموزشی 

نظري

ساعت 
آموزشی 

عملی
جمع ساعت آموزشی

تعداد واحد 
نظري

تعداد واحد 
عملی

نمره قبولی 
سنوات  آموزشیساعت آموزش در هفتهکد مدرسنمره قبولی عملینظري

874287434851315180016291014وزارت نیروسد و شبکه (آب)1
2
3
4
5

متولی رشته:  وزارت نیرو

* استاندارد مهارت شامل مجموعه اي از شایستگی هاي فنی و کارگاهی می باشد.
که حاوي شایستگی هاي پایه نیز می باشد،  با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد. ** شایستگی هاي فنی و کارگاهی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم آن از جداول دروس (پیوست شماره 1)

ساعت آموزش

شایستگی هاي فنی و 
کارگاهی**:



گروه:                   برق و رایانهزمینه:             صنعت

ف
کد استاندارد متولیعنوان استانداردمهارت ودرسردی

ساعت 
آموزشی

1tablet 1349/0630کارور
2icdl2 132-040-53-2523رایانه کار
3scratch 140-130-53-2523برنامه نویسی
148-001-53-2513کاربر اندروید4
150-053-53-2513تعمیرکار تبلت، فبلت و ساعت هوشمند5
23/33/1/1/1258-0نصب سیستم زمین حفاظتی (اجراي ارتینگ)6
7CompTIA +A2511/10260
60درس پایهریاضی 81
60درس پایهریاضی 92

60درس پایهشیمی10
60درس پایهفیزیک11
162-113-53-2523کارور عمومی رایانه شخصی12
164-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی13
2523/5/1/1/264مونتاژ رایانه14
33/51/1/366-8دریل کار و اره کار15
3512/4170مدیر فروشگاه اینترنتی16
17(e-citizen) 42/24/1/5/277-3شهروند الکترونیکی
3512/4090تعمیرکار عمومی رایانه شخصی18
19laptop 3513/3695تعمیرکار
3512/39100اسمبل و ارتقا دهنده کامپیوترهاي شخصی20
01100-015-05-7412نگهداري آسانسور21
22director ف.هکاربر 87-6/15120
23flash ف.هکاربر 87-3/15120
56/36/1/3130-8تعمیرکار تلفن همراه24
56/35/1/3138-8تعمیرکار تلفن رومیزي و ارتباطات25
26capturing ف.هکاربر 91-11/15150
69/42/1/1160-9راه اندازي پمپ هاي صنعتی27
28pc-laptop 1172-88-53-2513تعمیرکار ماهر
1175-017-05-7412کمک نصاب آسانسور29
66/43/1/3190-1طراحی صفحات وب30
31poser 2513/14220کاربر
ف.هکاربر میکس صدا و تصویر32 87-5/15230
42/24/1/4230-3کاربر نرم افزار اداري33
ف.هطراح امور گرافیکی با رایانه34 87-2/15240
ف.هطراح صفحات وب (مقدماتی)35 87-1/4/15270
درجه 362 PLC 84/55/2/4272-0کاورر



گروه:       تعمیر و نگهداري ماشین آالتزمینه:             صنعت

ف
کد استاندارد متولیعنوان استانداردمهارت ودرسردی

ساعت 
آموزشی

60درس پایهریاضی 11
60درس پایهریاضی 22
60درس پایهشیمی3
60درس پایهفیزیک4
190-039-01-7231کاربرد مدارك فنی خودرو5
49/81/2/3160-8سرویس و نگهداري خودرو6
43/26/2/1/6200-8تعمیرکار سیستم ترمز هاي نیوماتیکی7
43/62/1/1216-8برقکار خودروهاي دیزل سنگین و نیمه سنگین8
43/94/2/2240-8تعمیرکار اتومبیل گازسوز9

43/46/2/2320-8تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق10
11tablet 1349/0630کارور
12icdl2 132-040-53-2523رایانه کار
13scratch 140-130-53-2523برنامه نویسی
148-001-53-2513کاربر اندروید14
162-113-53-2523کارور عمومی رایانه شخصی15
164-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی16
3512/4170مدیر فروشگاه اینترنتی17
18(e-citizen) 42/24/1/5/277-3شهروند الکترونیکی
19director ف.هکاربر 87-6/15120
20flash ف.هکاربر 87-3/15120
21capturing ف.هکاربر 91-11/15150
66/43/1/3190-1طراحی صفحات وب22
23poser 2513/14220کاربر
ف.هکاربر میکس صدا و تصویر24 87-5/15230
42/24/1/4230-3کاربر نرم افزار اداري25
ف.هطراح صفحات وب (مقدماتی)26 87-1/4/15270



گروه:                  مکانیکزمینه:             صنعت

ف
کد استاندارد متولیعنوان استانداردمهارت ودرسردی

ساعت 
آموزشی

1PEX 128-008-09-7126لوله کش لوله هاي پلی اتیلن تک الیه
60درس پایهریاضی 21
60درس پایهریاضی32
60درس پایهشیمی4
60درس پایهفیزیک5
6( PUSH FIT 71/10/1/1/180-8لوله کش فاضالب نصب فشاري )
190-039-01-7231کاربرد مدارك فنی خودرو7
8Auto Cad 62/60/1/596-1کارور
9Solid Works 32/17/1/1100-0کارور

درجه 102 CNC 84/52/2/2120-0برنامه نویس
35/5/1/1/1130-0نصاب و تعمیرکار آب گرم کن خورشیدي11
درجه 121 CNC 33/84/1/3140-8تراشکاري
71/02/1/1140-8لوله کش لوله هاي پلیمري13
18/1/3144-032نقشه خوان صنعتی14
درجه 151 CNC 33/86/1/3155-8فرز کار
49/81/2/4160-8سرویس و نگهداري خودرو16
35/39/1/2165-8ابزار تیز کن (صنایع)17
1184-011-19-7318سازنده تزئینات چوبی با استفاده از بازیافت هاي چوب18
3185-037-19-7522فروشنده مصنوعات چوبی19
71/13/1/2190-8تعمیر کار آبگرمکن دیواري20
41/85/1/1192-8نصب و تعمیر کولرهاي پنجره اي و اسپیلت21
43/26/2/1/6200-8تعمیرکار سیستم ترمز هاي نیوماتیکی22
71/15/2/1200-8لوله کشی سیستم کف گرمایی23
24VT 24/92/1/1210-0بازرس قطعات جوشکاري شده به صورت چشمی
41/92/1/3210-8تعمیر کار وسایل گاز سوز خانگی25
41/80/1/1210-8تعمیرکار کولر آبی26
43/62/1/1216-8برقکار خودروهاي دیزل سنگین و نیمه سنگین27
12/21/2/1230-8پرس کار چوب درجه 282
11/22/1/1230-8نصاب کابینت29
43/94/2/2240-8تعمیرکار اتومبیل گازسوز30
69/30/1/1250-9تعمیرکار مشعل گازي31
درجه 322 CNC 33/84/2/3260-8تراشکاري
4280-036-19-7522تعمیرکار مصنوعات چوبی33
درجه 342 CNC 33/86/2/3280-8فرز کار
54/12/1/4300-9روکش کار مصنوعات چوبی35
12/08/1/4300-8گره چین36
71/22/1/3300-8لوله کش گاز خانگی وتجاري37
38Inventor 39/20/1/1310-0کارور
43/46/2/2320-8تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق39
72/12/1/2320-8جوشکار گاز محافظ آرگون40
71/06/2/2320-8لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 412
21/05/1/2333-9حروفچینی رایانه اي42
43tablet 1349/0630کارور
44icdl2 132-040-53-2523رایانه کار
45scratch 140-130-53-2523برنامه نویسی
148-001-53-2513کاربر اندروید46
162-113-53-2523کارور عمومی رایانه شخصی47
164-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی48
3512/4170مدیر فروشگاه اینترنتی49
50(e-citizen) 42/24/1/5/277-3شهروند الکترونیکی
51director ف.هکاربر 87-6/15120
52flash ف.هکاربر 87-3/15120
53capturing ف.هکاربر 91-11/15150
66/43/1/3190-1طراحی صفحات وب54
55poser 2513/14220کاربر
ف.هکاربر میکس صدا و تصویر56 87-5/15230
42/24/1/4230-3کاربر نرم افزار اداري57
ف.هطراح صفحات وب (مقدماتی)58 87-1/4/15270



گروه:                   مواد و فرآوريزمینه:             صنعت

ف
کد استاندارد متولیعنوان استانداردمهارت ودرسردی

ساعت 
آموزشی

60درس پایهریاضی 11
60درس پایهریاضی22
60درس پایهشیمی3
60درس پایهفیزیک4
28/23/1/2168-7پوششگر الکتریکی (فلزات قیمتی)5
35/23/1/2366-8پرداختکاري (قبل از پوشش الکتریکی)6
7tablet 1349/0630کارور
8icdl2 132-040-53-2523رایانه کار
9scratch 140-130-53-2523برنامه نویسی

148-001-53-2513کاربر اندروید10
162-113-53-2523کارور عمومی رایانه شخصی11
164-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی12
3512/4170مدیر فروشگاه اینترنتی13
14(e-citizen) 42/24/1/5/277-3شهروند الکترونیکی
15director ف.هکاربر 87-6/15120
16flash ف.هکاربر 87-3/15120
17capturing ف.هکاربر 91-11/15150
66/43/1/3190-1طراحی صفحات وب18
19poser 2513/14220کاربر
ف.هکاربر میکس صدا و تصویر20 87-5/15230
42/24/1/4230-3کاربر نرم افزار اداري21
ف.هطراح صفحات وب (مقدماتی)22 87-1/4/15270



گروه:                   معماري و ساختمانزمینه:             صنعت

ف
کد استاندارد متولیعنوان استانداردمهارت ودرسردی

ساعت 
آموزشی

60درس پایهریاضی 11
60درس پایهریاضی22
60درس پایهشیمی3
60درس پایهفیزیک4
51/52/2/3/160-9کمک کاشی کار درجه 52
59/28/1/2117-9نصاب کاغذدیواري، موکت و پارکت6
51/43/2/1/1130-9کمک سنگ کار درجه 72
51/43/1/3/1137-9سنگ کار درجه 81
74/41/1/3/1147-9اسکلت ساز درجه 91

51/42/1/1150-9خشکه چین با سنگ قلوه و الشه10
113DMAX 32/54/2/1/6160-0طراح معماري با نرم افزار
55/13/2/3/1162-9کمک گچ کار درجه 122
51/23/2/4/1174-9کمک بناي سفت کار درجه 132
21/28/1/2176-0تزئین کننده فضاي داخلی14
51/52/1/3/1177-9کاشی کار درجه 151
31/25/2/1/1177-0کمک نقاش ساختمان درجه 162
74/95/1/1/1186-8در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 171
74/41/2/3/1193-9کمک اسکلت ساز درجه 182
51/41/1/1200-9دیوار چین سنگی19
51/54/1/2240-9کاشی کار معرق (کاشی سنتی)20
74/95/2/1/1248-8کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 212
59/91/1/1250-9فن ورز کار در ارتفاع22
11/22/1/1262-8نصاب کابینت چوبی23
51/23/1/4/1270-9بناي سفت کار درجه 241
55/30/1/2296-9سیمان کار25
42/24/1/0/3300-3کاربر رایانه26
59/96/1/2346-9بند کش ساختمان27
28tablet 1349/0630کارور
29icdl2 132-040-53-2523رایانه کار
30scratch 140-130-53-2523برنامه نویسی
148-001-53-2513کاربر اندروید31
162-113-53-2523کارور عمومی رایانه شخصی32
164-044-53-2513بازار یابی الکترونیکی33
3512/4170مدیر فروشگاه اینترنتی34
35(e-citizen) 42/24/1/5/277-3شهروند الکترونیکی
36director ف.هکاربر 87-6/15120
37flash ف.هکاربر 87-3/15120
38capturing ف.هکاربر 91-11/15150
66/43/1/3190-1طراحی صفحات وب39
40poser 2513/14220کاربر
ف.هکاربر میکس صدا و تصویر41 87-5/15230
42/24/1/4230-3کاربر نرم افزار اداري42
ف.هطراح صفحات وب (مقدماتی)43 87-1/4/15270



گروه:                       کشاورزي و غذازمینه:                                       کشاورزي

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

60درس پایهریاضی 11
60درس پایهزیست شناسی2
60درس پایهشیمی3
60درس پایهفیزیک4
كپرورش بلدرچین5 85/4/33240
جهادپرورش جوجه گوشتی6 80-1-20120
كپرورش قرقاول7 95/3/33240
كپرورش کبک8 95/3/35240
285جهاد کشاورزيپرورش گوزن9

كپرورش و نگهداري اردك گوشتی10 85/4/29165
كپرورش و نگهداري اردك مادر (تخم گذار)11 85/4/28330
كپرورش و نگهداري بوقلمون گوشتی12 85/4/27165
كپرورش و نگهداري پرندگان زینتی13 85/4/34360
كپرورش و نگهداري شترمرغ14 85/4/32285
كپرورش و نگهداري غاز گوشتی15 85/4/31165
كپرورش و نگهداري غاز مادر (تخم گذار)16 85/4/30330
كپرورش و نگهداري گاو گوشتی17 85/4/21240
جهادپرورش و نگهداري مرغ تخمگذار18 80-1-18195
-8تعمیرکار موتورسیکلت19 43/42/2/4240
-8تعمیرکار موتورسیکلت درجه 201 43/42/1/4216
31120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش انار21
32120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش انجیر22
27120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش آلو و گوجه23
كتولید و پرورش پسته24 74/2/39150
كتولید و پرورش جالیز25 74/2/18165
كتولید و پرورش خرما26 74/2/20195
2683/ 2/ 74/ كتولید و پرورش درخت به27
24158/ 2/ 74/ كتولید و پرورش درخت سیب28
25120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش درخت گالبی29
28120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش زردآلو30
كتولید و پرورش سبزي31 74/2/16315
30120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش گیالس و آلبالو32
كتولید و پرورش مرکبات33 74/2/35195
34195/ 2/ 74/ كتولید و پرورش مو34
29120/ 2/ 74/ كتولید و پرورش هلو و شلیل35
جهادجوجه کشی36 80-1-21120
260- 2121011رانندگی تراکتور و تیلر37
كکاربر رایانه در علوم کشاورزي38 95/3/1320
كکشت آفتابگردان39 74/1/16187.5
كکشت چغندر40 74/1/14210
كکشت ذرت41 74/1/13210
كکشت زعفران42 74/1/22165
كکشت سویا43 74/1/25165
كکشت سیب زمینی44 74/1/15187.5
كکشت گندم و جو45 74/1/11210
كکشت لوبیا46 74/1/23165
كکشت نخود و عدس47 74/1/24165
كکشت یونجه و شبدر48 74/1/18210



گروه:                   هنرزمینه:                        هنر

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

- ف. ھآواز گروهی1 10/5 -83150
ش.فبافت مقدماتی فرش2 83-1/2223
54/57/1/1300-7بافنده ترکیبی قالی و گلیم3
02/23/2/2148-8برشکار رویه کفش ماشینی درجه 42
- ف. ھپاپیه ماشه5 04/10 -83315
1180-011-28-7536پستایی ساز کفش زنانه، مردانه و ... درجه 62
164-017-28-7536پیش کار کفش ورزشی7
1138-012-28-7536پیش کارکفش زنانه، مردانه و ...8
- ف. ھتایپ رایانه اي9 11/4 -83100

1160-021-79-713جواهرسازي مهره اي10
صنایع دستیچاپ دستی11 7- 81195
169-015-28-7536چرخکاري پستایی کفش ورزشی12
1150-003-77-7536حکاك چرم13
صنایع دستیدرودگري سنتی14 81-1240
1112-022-28-7536دوزنده دستکش چرمی15
280-015-28-7318دوزنده زیراندازهاي چرمی16
1103-023-28-7531دوزنده کاله چرمی17
1102-011-28-7318دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی18
1240-010-28-7318دوزنده کیف با چرم طبیعی19
- ف. ھرایانه کار پیشرفته20 91-2/1/15330
- ف. ھرتوش فیلم و عکس21 08/5 -84195
ش.فرنگرزي مقدماتی فرش22 83-1/3130
60درس پایهریاضی 231
25/12/1/290-7ریخته گري فلزات قیمتی24
- ف. ھساخت دف25 04/11 -83130
1158-001-77-7536سازنده تولیدات چرم دست دوز26



گروه:                   هنرزمینه:                        هنر

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

49/11/1/3222-9سازنده قالب هاي مومی27
2100-020-28-7536سازنده کمربند چرمی28
- ف. ھسرایش و تربیت شنوایی29 10/7 -83300
صنایع دستیسوخت روي چرم30 81-03/183
- ف. ھطراحی چهره35 01/12 -84210
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 361 81-6/1165
صنایع دستیطراحی سنتی درجه 372 81-6/2120
- ف. ھطراحی عمومی38 01/11 -84333
- ف. ھطراحی گرافیکی رنگی39 01/9 -83129
- ف. ھطراحی گرافیکی سیاه و سفید40 01/8 -83169
- ف. ھطراحی نقوش جانوري41 01/3 -83165
- ف. ھطراحی نقوش ختایی و اسلیمی42 01/1 -83120
ش.فطراحی نقوش سنتی43 83-1/1327
- ف. ھطراحی نقوش فرنگی44 01/4 -83129
- ف. ھطراحی نقوش هندسی45 01/2 -83138
84330- 08/4- ف. ھعکاسی آتلیه اي46
- ف. ھعکاسی رنگی47 08/3 -83330
31/35/1/2154-4فروشندگی طال و جواهر48
60درس پایهفیزیک49
50adob primier ف. ھکاربر - 15/12-91150
51adobe after effect ف. ھکاربر - 15/13-91140
52adobe illustrator ف. ھکاربر - 15/9-90120
53auto desk maya ف. ھکاربر - 15/14-91180
54corel draw ف. ھکاربر - 15/8-87150
55Illustrator ف. ھکاربر 15/9- 90120
83185- 11/3- ف. ھکاربر رایانه56



گروه:                   هنرزمینه:                        هنر

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

صنایع دستیکاغذسازي57 81-02/1240
54/54/2/3320-7گلیم باف درجه 582
80/13/1/3200-8مخراج کار، قلم زن و جواهرنشان بر روي فلزات قیمتی59
94/11/1/288-7مدل ساز فلزات قیمتی60
1130-010-28-7536مدلسازي کفش61
1109-002-77-7536معرق کار چرم62
80/55/1/2168-8ملیله سازي نقره63
- ف. ھنقاشی و آب طالکاري روي شیشه64 05/5 -83317
- ف. ھنوازندگی ساز پیانو(عمومی)65 10/10 -83300
- ف. ھنوازندگی ساز سه تار (عمومی)66 10/11 -83300
150-016-28-7536وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی67
- ف. ھهماهنگی عمومی موسیقی70 10/6 -83100
- ف. ھهنر درودگري71 04/1 -83141
- ف. ھهنر مشبک کاري72 04/2 -83128
91/35/1/4135-7دوزنده پیراهن، شومیز مردانه، زنانه ولباس راحتی73
91/44/1/1100-7الگوساز لباس با رایانه74
194-002-81-7318گلدوز دستی75
91/44/1/1100-7الگوساز لباس با رایانه76
91/31/1/1110-7سري دوز سرویس خواب77
1144-025-81-7318چهل تکه دوز با ماشین(مقدماتی)78
95/69/2/3131-7تکه دوز باچرخ79
181-021-81-7318سرمه دوز سنتی80
91/40/1/1180-7مانتودوز81
1188-026-81-7318چهل تکه دوز با ماشین(پیشرفته)82
1120-004-81-7318ابریشم دوز83



گروه:                   بهداشت و سالمتزمینه:                        خدمات

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

ف.هطراحی نقوش ختایی و اسلیمی1 01/1-83120
60درس پایهریاضی 21
60درس پایهفیزیک3
ف.هطراحی نقوش فرنگی4 01/4-83129
ف.ههنر مشبک کاري5 04/2-83128
ف.هطراحی نقوش هندسی6 01/2-83138



گروه:                  بازرگانی و امور اداريزمینه:                        خدمات

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

95/31/1/288-3بایگان1
93/27/1/3105-8تحصیل دار2
35/92/1/2187-1تندخوان3
39/34/1/4120-3حسابدار حقوق و دستمزد4
10/12/2/3140-1حسابدار صنعتی درجه 52
10/15/1/3/1150-1حسابداري عمومی تکمیلی6
10/15/2/5130-1حسابداري عمومی مقدماتی7
10/18/1/596-1رایانه کار حسابداري مالی8
60درس پایهریاضی 91

60درس پایهریاضی 102
91/29/1/288-3سرپرست ترخیص محصول11
00/98/1/2176-3سرپرست دبیرخانه12
42/24/1/0/3300-3کاربر رایانه13
42/24/1/4230-3کاربر نرم افزار اداري14
93/33/2/251-3کارمند اداري و دبیرخانه درجه 152
39/91/1/2100-3مسئول حضور و غیاب16
- 3مسئول دفتر17 21/21/1/470
91/35/1/2104-3مسئول سفارشات18
91/31/1/3152-3مسئول کاردکس و کنترل موجودي19
42/90/2/3104-3اتوماسیون اداري درجه 202
32/20/1/179-4مدیرتبلیغ و بازاریابی درجه 211
51/25/1/1240-1نگارنده متون فارسی22



گروه:                 خدماتزمینه:                        خدمات

ف
کد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درسردی

ساعت 
آموزشی

31/94/1/140-5آشپز با مایکروویو1
31/32/1/2130-5آشپز سنتی2
31/31/1/2104-5آشپز مخصوص روز3
31/37/1/2154-5آشپز هتل درجه 41
31/37/2/2218-5آشپز هتل درجه 52
40/54/1/2250-5اتاقدار هتل6
1120-001-59-333برنامه ریز جشن هاي تشریفاتی7
76/37/1/1150-7دسرساز بین المللی8
76/35/1/296-7دسرساز سنتی9

91/37/1/1108-0راهنماي گردشگري سالمت10
91/95/1/3226-5راهنماي گردشگري فرهنگی11
91/94/1/2140-5راهنماي محلی12
60درس پایهریاضی 131
60درس پایهزیست شناسی14
31/99/1/170-5ساالدساز و اردوساز15
31/22/1/2160-5سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هتل16
60درس پایهشیمی17
76/62/1/2180-7قناد هتل18
42/24/1/0/3300-3کاربر رایانه19
60/16/1/2100-5متصدي البسه در هتل20
40/29/1/2210-5متصدي طبقات در هتل21
94/52/1/143- 3مدیر فنی بلیط پروازهاي داخلی و خارجی22
31/23/1/260-5معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل23
1120-001-59-5132میزآراي هتل24
76/37/1/278-7نانواي نان حجیم و نیمه حجیم25
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