
  باسمه تعالي

  ول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي اجد
  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «

 
  شرح تغييرات محتوي كتاب   رشته   كتاب  كد  نام درس 

 2/486 رايانه وكاربردمباني
41/358  

كليه فصول كتاب به جز فصول هشتم، نهم ، دهم به طور كامل تدريس و ارزشيابي به عمل آيد . هنرآموزان محترم زمان  كليه رشته ها
  . يان مديريت نمايند.تدريس فصل هاي هشتم نهم و دهم را با توجه به موقعيت و توانايي هنرجو

  فصل اول و دوم كتاب استان شناسي تدريس و مابقي فصول به صورت مطالعه آزاد تدريس شود   عمومي  1/225  جغرافياي عمومي و استان
  كتاب جغرافياي عمومي بدون هيچ گونه تغيير به مانند سالهاي گذشته تدريس شود 

  8/482  3رياضي 

كليه رشته هاي
صنعت ورشته 

  وتركامپي

  تابع پله اي از فصول سوم بخش اول حذف شود.
  مثالها و تمرين هاي فصل اول بخش دوم (حد) مربوط به توابع پله اي حذف شود 

  فصل هاي  سوم وچهارم از بخش سوم (كاربردهاي مشتق) حذف شود
  مباحثي از پيوستگي و ناپيوستگي كه به توابع پله اي مربوط مي شوند، حذف شود

 21/358 ي تجسميمباني هنرها

دروس مشترك گروه 
  هنر

متناسب با زمان   ؛ فرآيند ياددهي راهاي نو وبكارگيري فناوري يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم
  كاهش يافته سازماندهي نمايند.

متناسب با زمان  وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 92/359 1طراحي
  كاهش يافته سازماندهي نمايند.

متناسب با زمان  وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 9/489 2طراحي
  كاهش يافته سازماندهي نمايند.

  



  تعالي باسمه
  ول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي اجد

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   س نام در  رشته   رديف
  
  
1  

 
  
  معدن

  فصل ششم كتاب به صورت مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 39/358 نقشه برداري عمومي و عمليات-1
 ظر گرفته شود. فصل اول مبحث اندازه گيري زوايا با زاويه سنج و كنترل فرم قطعات براي مطالعه آزاد در ن 47/359 كارگاه مقدماتي مكانيك-2

  از فصل ششم ، مبحث تيزكاري براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود.
 4/499 رسم فني عمومي-3

56/359  
  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود.بيستمونوزدهمفصل هاي

 1/356 مباني تكنولوژي برق صنعتي-4
8/498  

  ر گرفته شود فصل هاي اول، ششم و نهم براي مطالعه آزاد در نظ
  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 55تا  49فصل چهارم، مبحث كابل از صفحه 

  توجه: 
  منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود. پايه ي دوم به سومو درس تاريخ معاصر ايران از  سوم به دومدرس آمادگي دفاعي از پايه ي 

 
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
  
  
2  

 
  

مكانيك 
  خودرو

هنرآموزان محترم فعاليت هاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و  6/493 2محاسبات فني-1
  تمرين مسئله هاي كتاب  با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

 4/499 رسم فني عمومي-2
56/359  

  فصل هاي نوزدهم  و بيستم  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود

  فصل هشتم مطالعه آزاد در نظر گرفته شود 7/356 كارگاه مكانيك عمومي-3
  فصل نهم، قسمت شابركاري مطالعه آزاد در نظر گرفته شود .



 
  



  باسمه تعالي 
  تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي 

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  ابشرح تغييرات محتواي كت  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
  
  
  
  
3  

  
  

 
  
  
  

نقشه كشي 
عمومي 
  (صنعتي)

  حذف شود . 138نقشه صفحه  51/359 1نقشه كشي-1
  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 460تا  451از صفحه 

 با توجه به افزايش ساعت آموزش درس هندسه ترسيمي ، به منظور انجام تمرينات عملي، محل برگزاري اين 5/487 هندسه ترسيمي-2
  درس در كارگاه نقشه كشي و استفاده از ابزار نقشه كشي در انجام تمرينات عملي تاكيد مي شود .

 
  
  

  اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه  -3

  
  
  

2/473  

 حذف شود .5آزمايش شماره-2فصل
  دو آزمايش به تشخيص هنرآموز محترم حذف شود. -3فصل 
  ايش ديگر به تشخيص هنرآموز محترم حذف شود.به انضمام دو آزم 5آزمايش شماره  -4فصل 
  دو آزمايش به تشخيص هنرآموز محترم حذف شود . -5فصل 
  يك آزمايش به تشخيص هنرآموز محترم حذف شود . -6فصل 
  دو آزمايش به تشخيص هنرآموز محترم حذف شود . -7فصل 
  حذف شود . 9و 7و  2آزمايش هاي  -8فصل 
  يك آزمايش به تشخيص هنرآموز محترم حذف شود.از آزمايش يك تا سه و  -9فصل 

  4/356  تكنولوژي و كارگاه جوشكاري  - 4
تهيه  18 – 2فصل هاي چهاردهم ، پانزدهم  و هفدهم مطالعه آزاد درنظر گرفته شود از فصل هجدهم قسمت 

 26) و فصل 130تا  128گاز استيلن مطالعه آزاد در نظر گرفته شود و توانايي راه اندازي مولد استيلن (صفحه 
  مطالعه آزاد درنظر گرفته شود.

  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود 29و 28–27-26–25جلسه هاي 6/357 تكنولوژي و كارگاه ريخته گري-5
  فصل هشتم، مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  7/356 كارگاه مكانيك عمومي-6

  مطالعه آزاد در نظر گرفته شود از فصل نهم، قسمت شابركاري براي 
  توجه: 
  منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.دوم به  سوماز پايه ي  مباني و كاربرد رايانه درس 

  است. به درس هندسه ترسيمي براي انجام تمرينات عملي اضافه شده هفته  ساعت 2در رشته نقشه كشي عمومي، 



 



  باسمه تعالي
   جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
  
  
  
  
  
  
4  

 
  
  
  
  
  

ساخت و 
  توليد 

تهيه  18 – 2شود از فصل هجدهم قسمت  مطالعه آزاد درنظر گرفتههفدهمهاي چهاردهم ، پانزدهم  وفصل 4/356 تكنولوژي و كارگاه جوشكاري-1
 26فصل  و) 130تا  128راه اندازي مولد استيلن (صفحه توانايي و شود مطالعه آزاد در نظر گرفته گاز استيلن 

  .مطالعه آزاد درنظر گرفته شود
   .براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود 29و28–27-26–25جلسه هاي 3/487 تكنولوژي و كارگاه ريخته گري-2

كارهاي عملي فصل  –مطالعه آزاد شود  2-7- 4و  2- 7-3، 2-7-2،2-7-1،1-6فصل اول دوم: بندهاي 1/463 تكنولوژي و كاربرد برق در ماشين ابزار-3
  شوند. دوم حذف

جهت مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  4- 3-4و  3 -10- 3،  3 -8 ، 3- 5،  3- 4بندهاي فصل سوم و چهارم : 
  .حذف شوند 7و6،  3،  2كارهاي عملي فصل سوم شماره  –

و نقشه هاي پيوست انتهاي كتاب  5-11-3،  5-10، 5-7،  5-6،  5-2-3،  5-2-2فصل پنجم: بندهاي 
  مطالعه آزاد شوند.

  حذف شوند. 6،  4كارهاي عملي 

  باتوجه به اصالح زمان آموزش كارگاه ساخت و توليد، آموزش كل محتواي كتاب ضروري است 4/474 كارگاه ساخت و توليد-4
  .تم مطالعه آزاد در نظر گرفته شود فصل هش 7/356 كارگاه مكانيك عمومي-5

  .فصل نهم، قسمت شابركاري مطالعه آزاد در نظر گرفته شود 
  .براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شودبيستمونوزدهمفصل هاي 56/359 رسم فني عمومي-6

  



  باسمه تعالي 
  تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات 

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
  
  
  
  
  
5  

 
  
  
  
  

  متالورژي 

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و  را  هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي 7/478 برسم مدل و قال-1
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

نمايند به طوري كه تكرار و به گونه اي تنظيم را هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  478 محاسبات فني تخصصي-2
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

، انجام تمامي واحدهاي كارگاهي كتاب اين درس در 2با توجه به اصالح زمان آموزشي كارگاه ريخته گري  9/471 2كارگاه ريخته گري-3
  طول سال تحصيلي ضروري است

  فصل اول، مبحث اندازه گيري زوايا با زاويه سنج و كنترل فرم قطعات براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  37/359 نيككارگاه مقدماتي مكا-4
  از فصل ششم، مبحث تيزكاري براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود .

  د براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شو بيستم ونوزدهمفصل هاي 56/359 رسم فني عمومي-5
  فصل هاي اول، ششم و نهم براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  37/359 مباني تكنولوژي برق صنعتي-6

  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  55تا  49فصل چهارم، مبحث كابل از صفحه 
  

  توجه: 
  وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.دوم به پايه سي  از پايه مباني و كاربرد رايانه وم و درس سم به دودرس آمادگي دفاعي از پايه ي 

  اضافه شده است. 2به كارگاه ريخته گري  در هفته  دررشته متالورژي دو ساعت
  
 



  باسمه تعالي 
  س آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدري

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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  تاسيسات

 
  
  

  يسات بهداشتيكارگاه تاس -1

  
  
  

40/359  

  .فصل دوم: اتصال لوله و فيتينگ مسي حذف شود 
  .فصل پنجم: اتصال لوله و فيتينگ چدني بدون سركاسه حذف شود

  .: اتصال لوله و فيتينگ چدني سركاسه را حالت افقي حذف شود  4 – 8مبحث 
  .فصل هفتم: اتصال لوله و فيتينگ پلي اتيلن حذف شود 

  .و راه اندازي آبگرمكن مخزني نفت سوز حذف شود فصل هشتم: سرويس 
  .فصل نهم: عيب يابي و تعمير آبگرمكن مخزني برقي حذف شود

  .ساعت انجام شود  12ساعت كم شود و در  4بازديد 

  مربوط به مباحث برش كاري با قلم و پرچكاري حذف شود 73تا  61صفحات  38/359 )تاسيسات(كارگاه مكانيك عمومي-2
كاهش يافته موزان محترم روند آموزش هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند تا تكرار و تمرين كارهاي عملي با زمان هنرآ

  متناسب سازي شود. 
جوشكاري در  – 4 – 8تهيه اكسيژن ،  -2-6مولدهاي استيلن،   2 – 4تهيه كاربيد ،  2 – 3تهيه استيلن ،  -2-2مباحث  30/358 1كارگاه جوش-3

  حذف شود  64تا ائم قاز جوشكاري در وضع  51عيت قائم و صفحات وض
  حذف شود  7-15و  7-14، 7-13، 7-12، 7-11 ، 7-9 ، 7 – 5،  7 – 3تمرينات عملي  6/496 2كارگاه جوش-4

  فصل ششم لوله كشي فوالدي برق حذف شود  6/490 كارگاه برق تاسيسات-5
به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و تمرين در را شي و تدريس هفتگي هنرآموزان محترم  فعاليتهاي آموز

  كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.
به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و تمرين در را هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  496 كارگاه تاسيسات حرارتي-6

  رهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.كا
از سوم به پايه دوم منتقل شده است و اين موضوع مي بايستي در تدوين برنامه  2درس هاي آمادگي دفاعي و تاريخ معاصر ايران از پايه ي دوم به سوم و درس هاي مباني و كاربرد رايانه وكارگاه جوش 

  .درسي هفتگي هنرستان ها لحاظ شود
  در رشته تاسيسات يك ساعات آموزشي به درس كارگاه برق تاسيسات و كارگاه تاسيسات حرارتي براي انجام كارهاي عملي افزوده شده است.



  باسمه تعالي 
  ايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شور

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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 نقشه برداري 

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را فتگي هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس ه 31/359 مباني نقشه برداري-1
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را هنرآموزان محترم  فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  8/492 فتوگرامتري مقدماتي-2
  ا زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.تمرين در كارهاي عملي ب

روش هاي كنترل و تنظيم دستگاههاي-3
  نقشه برداري 

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را هنرآموزان محترم  فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  3/494
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

  
  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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  سراميك

  فصل هاي اول، ششم و نهم براي مطالعه آزاد در نظرگرفته شود 1/356 مباني تكنولوژي برق صنعتي-1
  براي مطالعه آزاد درنظر گرفته شود. 55تا  49فصل چهارم، مبحث كابل از صفحه 

  اول، مبحث اندازه گيري زوايا با زاويه سنج و كنترل فرم قطعات براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود فصل 37/359 كارگاه مقدماتي مكانيك-2
  فصل ششم ، مبحث تيزكاري براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود.

  فصل هاي نوزدهم  و بيستم  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 56/359 رسم فني عمومي-3
  

  توجه: 
  وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.دوم به ساز پايه ي  مباني و كاربرد رايانه وم و درس سوم به داز پايه ي  اء ماشين اجزدرس 

  
  
  



   
  

 



  باسمه تعالي 
  آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس 

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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صنايع چوب 

  و كاغذ

 1/356 نعتيمباني تكنولوژي برق ص-1
8/498  

  فصل هاي اول ، ششم و نهم براي مطالعه آزاد در نظرگرفته شود
  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  55تا  49فصل چهارم ، مبحث كابل از صفحه 

اص يافته متناسب است و محتواي كتاب جديدالتاليف رسم فني عمومي صنايع چوب با ساعات آموزشي اختص 35/359 رسم فني عمومي (صنايع چوب)-2
  نيازي به كاهش متون درسي نمي باشد

  
  توجه: 

  سوم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.  درس تاريخ معاصر ايران از پايه ي دوم به
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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  فلزي صنايع 

هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي را  به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و  50/359 تكنولوژي و كارگاه جوش گاز-1
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

  گرفته شود فصل هشتم مطالعه آزاد، در نظر  7/356 كارگاه مكانيك عمومي-2
  فصل نهم، قسمت شابركاري مطالعه آزاد در نظر گرفته شود 

  فصل هاي نوزدهم  و بيستم  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود 56/359 رسم فني عمومي-3
  

  توجه: 
  م منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.سوم به دوم و درس تاريخ معاصر ايران از پايه ي دوم به پايه سو درس مباني و كاربرد رايانه از پايه ي 

 
  
  
  



  
   



  باسمه تعالي 
   جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،رشته  بر مبناي اجراي برنامه كلي«
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف

  
11  

  
  ساختمان

ي كه تكرار و هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طور 66/359 نقشه برداري ساختمان-1
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و   2/491 تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و آرماتور  -2
  ناسب سازي شود.تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته مت

  فصل سوم، فصل هفتم و فصل نهم حذف شود 91/359 محاسبات فني ساختمان-3

  7/494  ايستايي ساختمان  - 4

به شرح ذيل حذف شود (بديهي است تمرين ها وهدف هاي رفتاري مربوط به اين  قسمت هاي مشخص شده
  قسمت ها نيز حذف و از آنها آزمون به عمل نمي آيد)

  ي معادلينيرو جتم هاي زوسيس - 8-2
  انتقال نيرو با استفاده از خاصيت زوج نيروها - 9-2

  تنش و كرنش –فصل هشتم 
  ش مجاز، ضريب ايمنينتنش نهايي، ت –فصل نهم 

  قضاياي پاپويس و گلدينوس) - 2-10
  تير تحت بارگسترده  - 9-11

  روابط بار ، نيروي برش و لنگر خمشي - 10-11
  طراحي تير - 11-11

  توجه: 
منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه و درس آمادگي دفاعي از پايه دوم به سوم  وم دوم به ساز پايه ي  مباني و كاربرد رايانه وم و درس سوم به داز پايه ي  جغرافياي عمومي و استان 

  درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.
 درس فناوري ساختمان هاي فلزي براي انجام تمرينات افزوده شده است. بهدر هفته دررشته ساختمان ، يك ساعت 



  باسمه تعالي 
   جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي

  اجرا خواهد شد. 90- 91عديل يافته است و از سال تحصيلي ت» ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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صنايع 
  شيميايي

كارگاه عمليات دستگاهي در صنايع-1
  شيميايي

كه تكرار و به گونه اي تنظيم نمايند به طوري را هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  5/493
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را هنرآموزان محترم  فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  2/459 كارگاه فرآيند شيميايي-2
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود بيستم ونوزدهمفصل هاي 56/359 رسم فني عمومي-3
  توجه: 
  از پايه ي دوم به سوم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود. رسم فني عمومي پايه ي سوم به دوم و درس  آمادگي دفاعي از درس 

  
  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   يفرد
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  الكترونيك 

به صالحديد هنرآموزان گرامي، قسمتي از آموزش ها به صورت نرم افزاري ارائه شود و از اختصاص زمان  73/359 1كارگاه سيم كشي-1
  آموزش براي تكرار تمرين ها كم شود.

ي مكانيك با صالحديد هنرآموزان محترم تعديل شود، همچنين از تكرار تمرين  هاي مشابه در مبحث رسم فن 75/359 رسم فني-2
  اين مبحث كاسته شود.

  فصل اول مبحث اندازه گيري زوايا با زاويه سنج و كنترل فرم قطعات براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود  37/359 كارگاه مقدماتي مكانيك-3
  ي براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود.فصل ششم، مبحث تيزكار 

  
  توجه: 

  وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.دوم به ساز پايه ي  مباني وكاربرد رايانه وم و درس سم به دواز پايه ي  جغرافياي عمومي واستان 
 



   
  باسمه تعالي 

  تواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي جدول اجرايي تدريس مح
  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «

  
  اي كتابشرح تغييرات محتو  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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 الكتروتكنيك

  .كار عملي فصل اول حذف شود 489 تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي-1
  .كار عملي فصل دوم حذف شود

  .از فصل چهارم حذف شود 10و  9و  8كار عملي 
تمرين هاي مشابه در  مبحث رسم فني مكانيك با صالحديد هنرآموزان محترم تعديل شود همچنين از تكرار 75/359 رسم فني-2

  .اين مبحث كاسته شود
ساعت آموزشي، هنرآموزان گرامي با  4با توجه به ارائه درس تكنولوژي و كارگاه تعمير لوازم خانگي در  90/359 تكنولوژي و كارگاه تعمير لوازم خانگي-3

به را كردن و تعمير وسايل توجه به شرايط اقليمي منطقه، وسايل را انتخاب كنند و در كارگاه باز و بسته 
  .هنرجويان آموزش دهند

  راي مطالعه آزاددر نظر گرفته شود.فصل اول مبحث اندازه گيري زوايا با زاويه سنج و كنترل فرم قطعات ب 37/359 كارگاه مقدماتي مكانيك-4
  .فصل ششم، مبحث تيزكاري براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود

  
  توجه: 
وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها دوم به ساز پايه ي  مباني و كاربرد رايانه وم و درس سوم به داز پايه ي  و كارگاه تعمير لوازم خانگي  تكنولوژيدرس 

  لحاظ شود.
  ي براي انجام كارهاي عملي افزوده شده استبه درس تكنولوژي و كارگاه تعمير لوازم خانگ يدر رشته الكتروتكنيك يك ساعت آموزش

  
 



  باسمه تعالي 
   جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي

  اجرا خواهد شد. 90- 91ل تحصيلي تعديل يافته است و از سا» ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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مكانيك 

موتورهاي 
  دريايي

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  49/359 1اصول مكانيكي دريايي-1
  ملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.تمرين در كارهاي ع

به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  57/359 1ملواني-2
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

  راي مطالعه آزاد در نظر گرفته شودبيستم بنوزدهم  وفصل هاي 9/499 رسم فني عمومي-3
  توجه: 
  وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.دوم به ساز پايه ي  آمادگي دفاعي وم و درس سوم به داز پايه ي  تاريخ معاصر ايران درس 

 
  محتواي كتابشرح تغييرات   كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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  ناوبري 

هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و  57/359 1ملواني-1
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

ي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و هنرآموزان محترم فعاليتها 43/359 ساختمان و تعادل كشتي-2
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و  5/462 روشهاي ماهيگيري-3
  كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود. تمرين در

  
  توجه: 

  وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها لحاظ شود.سوم به درس آمادگي دفاعي از پايه ي د
  
  
  



  باسمه تعالي 
  عات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه سا

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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الكترونيك و
مخابرات 
  دريايي

  .براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود بيستمونوزدهمفصل هاي 56/359و  4/499 رسم فني عمومي-1
به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و را هنرآموزان محترم فعاليتهاي آموزشي و تدريس هفتگي  57/359 1ملواني-2

  شود. تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي
  توجه: 

وم منتقل شده است و اين موضوع بايستي در تدوين برنامه درسي هفتگي هنرستانها دوم به ساز پايه ي  آمادگي دفاعيوم و درس سوم به داز پايه ي درس هاي رسم فني عمومي و جغرافياي عمومي و استان 
  لحاظ شود.

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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  سيمان

  فصل هاي اول ، ششم و نهم براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 37/359 مباني تكنولوژي برق صنعتي-1
  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 55تا  49فصل هاي چهارم، مبحث كابل از صفحه 

  ويه سنج و كنترل فرم قطعات براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود .فصل اول، مبحث اندازه گيري زوايا با زا 37/359 كارگاه مقدماتي مكانيك-2
  فصل ششم ، مبحث تيزكاري براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود.

  فصل هاي نوزدهم  وبيستم  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 56/359و  4/499 رسم فني عمومي-3
  

  ات محتواي كتابشرح تغيير  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف
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  صنايع نساجي

هنرآموزان محترم فعاليت هاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و  25/358 الياف نساجي وآزمايشگاه-1
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

ن محترم فعاليت هاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه تكرار و هنرآموزا 49/358 كارگاه ريسندگي-2
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.

تكرار و  هنرآموزان محترم فعاليت هاي آموزشي و تدريس هفتگي را به گونه اي تنظيم نمايند به طوري كه 10/358 كارگاه رنگرزي-3
  تمرين در كارهاي عملي با زمان كاهش يافته متناسب سازي شود.



  باسمه تعالي 
   جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي

  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي  »ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «
  

  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف

  چاپ  20
  فصل هاي نوزدهم و بيستم براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است. 56/359 رسم فني عمومي

زوايا با زاويه سنج و كنترل فرم قطعات و فصل ششم مبحث تيزكاري براي فصل اول مبحث اندازه گيري 37/359 كارگاه مقدماتي مكانيك
  مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است.

طراحي و 21
  دوخت

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 5/491 رنگ شناسي تخصصي لباس
  مان كاهش يافته سازماندهي نمايند.متناسب با ز

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم - 1كارگاه طراحي نقوش سنتي چاپ دستي  22
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد ان محترمهنرآموز - بازيگري و حركت انيميشن  23
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.



  شورايعالي جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه 
  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «

  
  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف

24  
نقشه كشي 

  معماري 

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 4/475 نقشه برداري
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 5/492 كارگاه حجم و ماكت سازي
  سازماندهي نمايند. متناسب با زمان كاهش يافته

25  
پشتيباني 
  صحنه 

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم - كارگاه طراحي لباس نمايشي
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  ازروشهاي جديدبا استفاده  هنرآموزان محترم - كارگاه گريم
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم - 1نقشه كشي
  افته سازماندهي نمايند.متناسب با زمان كاهش ي

 4/355 زيست شناسي و آزمايشگاه صنايع غذايي  26
5/355  

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

27  
ماشين هاي 
  كشاورزي

  فصل هاي نوزدهم و بيستم براي مطالعه آزاد درنظر گرفته شده است. 56/359 رسم فني عمومي
 357 دامپروري

1/498  
و فصل ششم براي مطالعه آزاد در نظر  20تا صفحه  17، صفحه 13تا انتهاي صفحه9مبحث تغذيه از صفحه

  گرفته شده است.
  در نظر گرفته شده است.فصل چهارم براي مطالعه آزاد  72/359 موتورهاي احتراقي
  و فصل هشتم براي مطالعه آزاد در نظرگرفته شده است.197لغايت صفحه183از صفحه 28/358 آب و خاك و گياه

  



  جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي
  اجرا خواهد شد. 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،ر مبناي اجراي برنامه كلي رشته ب«

  
  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف

28  
مديريت 
  خانواده 

  57/358  1كارگاه هنر دستي 
3/498  

براي مطالعه آزاد در نظر  184الي  181ه و بيست از صفحه و فصول نوزد 152الي  104فصل سيزده و چهارده از صفحه 
  گرفته شده است.

  انجام پذيرد.A3(سانتي متر )برروي داري در ابعاد 25 ×25ابعاد كار آموزش براي هنرجويان ،بافت قاليچه كوچك در ابعاد 
ادگيري وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  متناسب با ي –هنرآموزان محترم با استفاده ازروشهاي جديد ياددهي   6/485  2كارگاه هنر دستي 

  زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.
   1خياطي   
  2خياطي  

34/359  
9/485  

يادگيري وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  متناسب با  –هنرآموزان محترم با استفاده ازروشهاي جديد ياددهي 
  سازماندهي نمايند. زمان كاهش يافته

29  
حسابداري 
  بازرگاني

يادگيري وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  متناسب با  –هنرآموزان محترم با استفاده ازروشهاي جديد ياددهي   1/491  مكاتبات اداري
  زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

  اي آموزشي را در راستاي كاهش تكرار و تمرين متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.هنرآموزان محترم فعاليت ه  76/359  1اصول حسابداري 

  تربيت بدني   30

براي مطالعه آزاد در  145- 154، فصل يازدهم مسموميت 101-111، فصل هشتم (سوختگي) 7-15فصل دوم (آتش سوزي )   346  ايمني و كمكهاي نخستين 
  نظر گرفته شده است.

يادگيري وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  متناسب با  –هنرآموزان محترم با استفاده ازروشهاي جديد ياددهي    68/359  1ستيك ژيمنا
  زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

  گرافيك  31

با توجه به  از آنها ضوع چوب و لينولئوم يكيفصل سوم(روشهاي عملي چاپ دستي) در روش چاپ برجسته يكي از دو مو  2/358   1كارگاه چاپ دستي 
  امكانات در دسترس توسط هنرآموزان محترم انتخاب شود.

  2/495  مباني تصويرسازي
، تكنيك  حكاكي بر روي چوب، چاپ شيشه -- 38الي  34تكنيك  مركب از صفحه  --34الي  30تكنيك ماژيك از صفحه 
 120الي  114تكنيك  چسب چوب از صفحه  -- 91الي  81واش از صفحه تكنيك  گ- 74الي  51چاپ برگردان از صفحه 

  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است.
فصل سوم(روشهاي عملي چاپ دستي) در روش چاپ برجسته يكي از دو موضوع چوب و لينولئوم يكي از آنها با توجه به   2/358  1كارگاه چاپ دستي   نقاشي  32

  هنرآموزان محترم انتخاب شود. امكانات در دسترس توسط
 
 

   



  جدول اجرايي تدريس محتواي تعدادي از درس هاي پايه دوم و سوم كه ساعات تدريس آنها بدون تغيير واحد در هفته، براساس مصوبه شورايعالي
  هد شد.اجرا خوا 90- 91تعديل يافته است و از سال تحصيلي » ساعت در هفته 40،بر مبناي اجراي برنامه كلي رشته «

  
  شرح تغييرات محتواي كتاب  كد كتاب   نام درس   رشته   رديف

امور زراعي   33
  وباغي

 45/358 1حفظ نباتات

  
با توجه به موقعيت منطقه ونظر هنرآموزان محترم مي 134-106-98-93-66-56-20فعاليتهاي صفحات

تا طرز واسنجي مبحث  131فحه واز ص 121تا  113از صفحه براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شوند.  توانند
  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود.  سمومنگهداري 

، 72از صفحه  2، كار شماره 58از صفحه 2، كار شماره 40از صفحه 6، كار شماره20از صفحه1كار شماره 60/359 آب وخاك
از صفحه  4و آزمايش شماره 139از صفحه  1، كار شماره 90از صفحه  5، كار شماره75از صفحه 4كار شماره

  براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شود. 162
 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 34/359 ماشينهاي زراعي

  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.
 357 دامپروري

1/498  
وفصل ششم براي مطالعه آزاد در نظر گرفته  20تا  17،صفحه 13تا انتهاي صفحه9مبحث تغذيه از صفحه

  شده است.

   امور دامي  34

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 27/358 ميكروبيولوژي
  هش يافته سازماندهي نمايند.متناسب با زمان كا

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  با استفاده ازروشهاي جديد هنرآموزان محترم 53/359 جانور شناسي
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

 وبكارگيري فناوري هاي نو؛ فرآيند ياددهي را  يادگيري –ياددهي  ي جديدبا استفاده ازروشها هنرآموزان محترم  55/358   تشريح وفيزيولوژي
  متناسب با زمان كاهش يافته سازماندهي نمايند.

 4/358  زراعت وباغباني عمومي
498  

 86تا صفحه  75،از صفحه 62تا صفحه  5-3- 1از  58،صفحه 5-3تا5-2از مبحث58تا صفحه50صفحه
  .شده استبراي مطالعه آزاد در نظر گرفته  8- 5-4مبحث  110تا صفحه 108واز صفحه 

 


