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 تصویرسازی دیجیتالیرشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: تصویرسازی دیجیتالیرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  42تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 017جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  برق و رایانهگروه:  کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 دینی و اخالقیتربیت  1
 2 3تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق(  2 2تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق(  2 1تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق( 

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2عربي، زبان قرآن  1 1عربي، زبان قرآن 

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

 -- -- 2 2زبان خارجي  2 1زبان خارجي  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
کاربرد فناوری  -1انتخابي ) درس

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

ای با رايانهکاربر گرافيك 
Photoshop 

13 

 InDesignای با کاربر گرافيك رايانه

 1321-2-053-000-000-1 :کد 1321-2-053-012-000-1 :کد 3511-3-053-103-000-1 :کد 8

 250 :ساعت 020 :ساعت 300 :ساعت

 کاربر نرم افزار اداری

7 

 Corelای با کاربر گرافيك رايانه

Draw 
6 

 Illustratorای با کاربر گرافيك رايانه

 1321-2-053-001-000-1 :کد 1321-2-053-011-000-1 :کد 0132-2-053-100-000-1 د:ک 9

 300 :ساعت 200 :ساعت 230 :ساعت

 E-Citizen شهروند الكترونيكي

2 

 

 

 

 
   3511-3-053-000-000-1 :کد

   11 :ساعت

    

 تجمیعی* کارورزی      

 33 جمع 39 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  111 - 85زمان  - 

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

 گردد.
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 تولید کننده چند رسانه ایرشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: ایتولید کننده چند رسانهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  42تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 017جمع کل ساعات آموزشی:  9*تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  برق و رایانهگروه:  کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

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

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2عربي، زبان قرآن  1 1عربي، زبان قرآن 

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

 -- -- 2 2زبان خارجي  2 1زبان خارجي  خارجیزبان هاي  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
کاربرد فناوری  -1انتخابي ) درس

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

 رسانه ای دوبعدی توليد کننده چند

16 

 توليد کننده چند رسانه ای سه بعدی

 1321-2-053-001-000-1 :کد 1321-2-053-000-000-1 :کد 3511-3-053-103-000-1 :کد 22

 050 :ساعت 520 :ساعت 300 :ساعت

 کاربر نرم افزار اداری

7 

 

 

 

 

   0132-2-053-100-000-1 :کد

   230 :ساعت

 E-Citizen شهروند الكترونيكي

2 

 

 

 

   3511-3-053-000-000-1 :کد

   11 :ساعت

    

 تجمیعی* کارورزی      

 38 جمع 36 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  111 - 85زمان  - 

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

 گردد.
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 تولید محتوا و انیمیشنرشته مهارتی: 

 هنر زمینه: تولید محتوا و انیمیشنرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  44تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 011جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه:هنر کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

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

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2عربي، زبان قرآن  1 1عربي، زبان قرآن 

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
فناوری کاربرد  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

توليد کننده محتوای الكترونيكي 
 عمومي

18 

 محتواساز آموزش الكترونيكي

 1321-2-053-010-000-1 :کد 1321-2-053-005-000-1 :کد 3511-3-053-103-000-1 :کد 8

 250 :ساعت 510 :ساعت 300 :ساعت

 کاربر نرم افزار اداری

7 

 

 

 کاربر گرافيكي محتوای آموزشي

 1321-2-053-000-000-1 :کد  0132-2-053-100-000-1 :کد 11

 350 :ساعت  230 :ساعت

 E-Citizen شهروند الكترونيكي

2 

 

 

 

 
   3511-3-053-000-000-1 :کد

   11 :ساعت

    

 تجمیعی* کارورزی      

 37 جمع 38 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  111 - 85زمان  - 

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

 گردد.



4 

 تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتیرشته مهارتی: 

تولید و توسعه دهنده پایگاه های رشته مهارتی )دیپلم(: 

 اینترنتی
 صنعت زمینه:

 4 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 **: اختیاری/ انتخابیعداد ساعت ت 44تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 011جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  برق و رایانهگروه:  کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

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

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2عربي، زبان قرآن  1 1عربي، زبان قرآن 

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
کاربرد فناوری  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

ای هدهنده پايگاهتوليدکننده و توسعه
 اينترنتي

11 

توسعه دهنده سيستم های مديريت 
 WordPressمحتوا با 

 1321-2-053-002-000-1 :کد 1321-2-053-000-000-1 :کد 3511-3-053-103-000-1 :کد 11

 350 :ساعت 050 :ساعت 300ساعت: 

 کاربر نرم افزار اداری

7 

 

 

و  Phpتوسعه دهنده صفحات وب با 
Mysql 

 1321-2-053-003-000-1 :کد  0132-2-053-100-000-1 :کد 12

 310 :ساعت  230 :ساعت

 E-Citizen شهروند الكترونيكي

2 

 

 

 

 
   3511-3-053-000-000-1 :کد

   11 :ساعت

   

 تجمیعی* کارورزی      

 11 جمع 31 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از  111 - 85زمان  - 

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

 گردد.



5 

 پالستیک کاررشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: پالستیک کاررشته مهارتی )دیپلم(: 
 4 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  41تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 000جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 محتواییدامنه  ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

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

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2زبان قرآن عربي،  1 1عربي، زبان قرآن 

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
کاربرد فناوری  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 2 1رياضي  -- -- -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

 کاربر ماشين های تزريق پالستيك

8 

 1پالستيك کار درجه 

 0102-2-020-000-000-1 :کد 0102-2-020-005-000-1 :کد 3511-3-053-103-000-1 :کد 13

 010 :ساعت 200 :ساعت 300 :ساعت

 2پالستيك کار درجه 

13 

 کارور اکسترودر

11 

 

 

  0101-2-020-000-000-1 :کد 0102-2-020-001-000-1 :کد

  331 :ساعت 001 :ساعت

 

 

 

 

 

   

   

   

 تجمیعی* کارورزی      

 33 جمع 39 جمع 37  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیاضافه ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی  111 - 85زمان  - 

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

 گردد.



6 

 ناظر فنی چاپرشته مهارتی: 

 صنعت زمینه: ناظر فنی چاپرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  44تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 011جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت درسنام  ساعت نام درس

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

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2عربي، زبان قرآن  1 1عربي، زبان قرآن 

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 محيط زيستانسان و 

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
کاربرد فناوری  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 2 1رياضي  -- -- -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
ناظر بر امور پيش از چاپ )طراحي و 

 آماده سازی(
8 

 حروف چين رايانه ای

12 

 ناظر بر امور چاپ )فرآيند چاپ(

 1322-2-011-010-000-1کد: 1321-2-011-005-000-1کد:  1321-2-011-012-000-1کد:  6

 100ساعت:  333ساعت:  200ساعت: 

 ليتوگراف

13 

ناظر بر امور پس از چاپ )امور 
 تكميلي(

6 

 محاسب فني چاپ

 1321-2-011-011-000-1کد: 1323-2-011-002-000-1کد: 1321-2-011-003-000-1کد:  12

 330ساعت:  100ساعت:  000ساعت: 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

   

   

 تجمیعی* کارورزی      

 36 جمع 36 جمع 36  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه درسی  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي  111 - 85زمان  - 

 هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
ي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می ( که حاو1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **

 گردد.
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 مدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهرشته مهارتی: 

 خدمات مینه:ز ریزی امور خانوادهمدیریت و برنامهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 2 :تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  42تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 019جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدماتگروه:  کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

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

 1 3عربي، زبان قرآن  1 2قرآن عربي، زبان  1 1عربي، زبان قرآن 

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسيجغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدني تربيت 2 2بدني تربيت 2 1بدني تربيت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای( سواد رسانه
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفريني  2 الزامات محيط کار

-- -- 
کاربرد فناوری  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2 های نوين
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه فنی 
 )رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 2 زيست شناسي
-- -- -- -- 

 2 شيمي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 کاربر نرم افزار اداری

7 

 برنامه ريز امور هنری در خانواده

18 

اجتماعي  -برنامه ريز امور اقتصادی
 خانواده

 5322-2-000-001-000-1کد  1310-2-003-033-000-1کد  0132-2-053-100-000-1کد  12

 320ساعت  501ساعت  230ساعت 

 برنامه ريز امور تغذيه خانواده

12 

 

 

مراقب امور بهداشت و سالمت 
 خانواده

 5322-2-001-001-000-1  5120-2-001-000-000-1کد  7

 230ساعت   300 ساعت

 

 

 

 

 

    

   

    

 تجمیعی* کارورزی      

 33 جمع 38 جمع 36  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(،  13-2سند تحول بنیادین و بند  5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 111تا  51یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241  کارورزي متناسب با رشته مهارتی* 
-پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگیساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر  111 - 85زمان  - 

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

 گردد.
 




