
 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 1قرآن عربي، زبان 

 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 شناسي جغرافيای عمومي و استان

5 
 دروس:خوشه 

 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( -2های نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- 2 1فيزيك  2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:
 الكترونيك کار صنعتي 

22  

 کار مكاترونيك 

12 

 کار مكاترونيك 

11 

 311034434134441کد   311034434134441کد   102124434414441کد 

 115ساعت  380ساعت  111ساعت 

   

   

  

  
  

  

 

       

      

  
    

  
  

  
      

 تجمیعی* کارورزی        

 33 جمع 34 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  51محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه 

 ساعت اجرا شود.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 گردد.

 رشته مهارتی: اتوماسیون صنعتی

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: اتوماسیون صنعتی
 2تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی:  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 19919کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 912جمع کل واحد : 



 رشته مهارتی: الکترونیک صنعتی

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: الکترونیک صنعتی
 2شایستگی های پایه فنی: تعداد ساعت  24تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 19999 کد رایانه :
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 912جمع کل واحد :
 

 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 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )
 ای(  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 کارالزامات محيط 

-- -- 
کاربرد فناوری های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 2 فيزيك -- -- 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها:  استانداردها:

 الكترونيك کار صنعتي 

22 

 کاربر رايانه

9 

 1درجه  PLCکارور 

 313034314404441کد  132124134134441کد  102124434414441کد  9

 111ساعت 
 344ساعت 

 
 212ساعت

 
 

 

 PLCکارور 

11 

 استاندارد مهارت اختياری

 4 
 128ساعت  313034314404441کد  

 
 312ساعت 

 
 

    

           

  
 

  

 

  

       

 تجمیعی* کارورزی        

 33 جمع 39 جمع 33  جمع

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

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



 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم یازدهمپایه  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 3قرآن عربي، زبان  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 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- 2 فيزيك 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

تعميرکار تلفن روميزی و ارتباطات 
 داخلي

4 

 (فكس) دورنگار تعميرکاردستگاههای

 102124434134441کد  102124434414441کد  132124134134441کد  12

 344ساعت 

 

 138ساعت 

 

 382ساعت 

 

 طراح و تحليل گر مدارات ديجيتال 

13 

 همراه افزارتلفن تعميرکارنرم

3 

 استاندارد مهارت اختياری

 128ساعت 
 

  
4  

 102124434234441کد  311034434424441کد 

 144ساعت 

 

 181ساعت 

 

      

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 32 جمع 41  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  51)ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل 

 ساعت اجرا شود.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 می گردد.

  

 رشته مهارتی: تعمیر تلفن های رومیزی و همراه

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: تعمیر تلفن های رومیزی و همراه 
 2: ساعت شایستگی های پایه فنیتعداد  24تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 19994کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد : 



 سیستم های صوتی و تصویریرشته مهارتی: 

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: سیستم های صوتی و تصویری 
 2تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی:  24تعداد ساعت عمومی: 

 4**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 19992 کد رایانه :
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 914 جمع کل واحد :
 

 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 1اخالق( تعليمات ديني )ديني، قرآن و 

 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 شناسي جغرافيای 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:

 مهارت هاي زندگی انسان و
-- -- 

تفكر و سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- 2 فيزيك 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:  استانداردها:

 کاربر رايانه

9 

 تعمير کار راديو و ضبط صوت

12 

 رنگيتعميرکار تلويزيون 

 102124434484441کد  102124434104441کد  132124134134441کد  13

 131ساعت  380ساعت  344ساعت 

 تعمير کار راديو و ضبط صوت

1 

  

 

 

تعميرکار تلويزيون های 
 (وپالسماLCD)پيشرفته

3 
 102124434404441کد   102124434104441کد 

  
 142ساعت  

 تجمیعی* کارورزی    

 31 جمع 34 جمع 32  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  51محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه 

 ساعت اجرا شود.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 گردد.



 رشته مهارتی:کارهای عمومی ساختمان

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: کارهای عمومی ساختمان
 2تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی:  24تعداد ساعت عمومی: 

 2انتخابی**:  تعداد ساعت اختیاری/ 22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: معماری و ساختمان  19214کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد :
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت    نام درس ساعت    نام درس ساعت    نام درس

 اخالقیتربیت دینی و  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 1خارجي  زبان زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2 ای(  تفكر و سواد رسانه -2هنر  -1درس انتخابي ) -- --

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

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

-- -- 
 -2کاربرد فناوری های نوين  -1) درس انتخابي

 مديريت توليد(
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)رياضي، شایستگی هاي پایه فنی 

 فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- 2 فيزيك 2 1رياضي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 سنگي ديوارچيني

5 

 کار سفت بنای کمك

1 

 کار کاشي کمك

2 
 112224344434441کد  111124344414441کد  111324204404442کد 

 114ساعت 
 

 221ساعت 
 

 54ساعت 
 

 سيمان کار
9 

 کار سفت بنای

1 

 کار گچ کمك
 112324344434441کد  111124344454441کد  112324344404441کد  5

 205ساعت 
 201ساعت 

 151ساعت 
 کار سنگ کمك

4 

 ساختمان بندکش

4 
 111124344424442کد    111324344424441کد 

 134ساعت 
 

 124ساعت 
 

  مهارت اختياری 

 4 128ساعت   

    
 

  * تجمیعی کارورزی      

 33 جمع 31 جمع 33 جمع

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

 ساعت( 111تا  51آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241* کارورزي متناسب با رشته مهارتی  
 یستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شا1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 

 

  



 رشته مهارتی: کارهای فلزی ساختمان

 زمینه: صنعت کارهای فلزی ساختمان رشته مهارتی )دیپلم(: 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 2**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  معماری و ساختمانگروه:  19211کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 14جمع کل واحد : 
 

 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 و ادبیات فارسیزبان  2

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3 بدني 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)رياضي، شایستگی هاي پایه فنی

 فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 ساز اسكلت کمك

3 

 آهني پروفيل ساز دروپنجره کمك

1 

 ساز اسكلت

5 
 121024204434441کد  122124204424441کد  121024204404441کد 

 103ساعت 

 

 208ساعت 

 

 101ساعت 

 

 فن ورز اسكلت فلزی

14 

 آهني پروفيل ساز دروپنجره

3 

 ورزکاردرارتفاع فن

1 

 111024204214441کد   122124204414441کد  121024204424441کد  

 214ساعت  214ساعت  014ساعت 

  
 استاندارد مهارت اختياری

 128ساعت 

  * تجمیعی کارورزی    

 35 جمع 34 جمع 35 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1ت شماره ** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوس

 

  



 رشته مهارتی: سنگ کاری و کاشی کاری

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: سنگ کاری و کاشی کاری 
 4ساعت شایستگی های پایه فنی: تعداد  24تعداد ساعت عمومی: 

 2تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی**  24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: معماری و ساختمان  19219کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 
 

 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 3زبان قرآن عربي،  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 شناسي جغرافيای 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
 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2 ای(  تفكر و سواد رسانه -2هنر  -1درس انتخابي ) -- --

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

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

-- -- 
 -2کاربرد فناوری های نوين  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد(
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)رياضي، شایستگی هاي پایه فنی 

 فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 سيمان کار

9 

 بندکش ساختمان

4 

 کاشي کار

 112224344424441کد  111124344424442کد  112324344404441کد  3

 111ساعت  124ساعت  205ساعت 

 کارکمك سنگ 

4 

 خشكه چين با سنگ قلوه و الشه

5 

 سنگ کار

 111324344434441کد  111324204434442کد  111324344424441کد  5

 152ساعت  114ساعت  134ساعت 

 اشي کارکمك ک

2 

 مهارت اختياری

4 

 کاشي کار معرق )سنتي(

 1 

 112224344414441کد  128ساعت  112224344434441کد 

 54ساعت 
 204ساعت  

 ديوار چيني سنگي

   111324204404442کد  5

   114ساعت 

 33 جمع 33 جمع 35 جمع

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

 ساعت( 111تا  51آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 

 ساعت اجرا شود. 241* کارورزي متناسب با رشته مهارتی  
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره ** استاندارد 

 

 



 رشته مهارتی: آبکاری فلزات

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: آبکاری فلزات
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24ساعت عمومی: تعداد 

 2 **:اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مواد و فرآوریگروه:  19119کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد : 
 

 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 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- --  2 فيزيك 

 -- -- -- -- 2 شيمي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 الكتريكي( ازپوشش ری)قبلپرداختكا

12 

 2 آبكاردرجه -پوششگرالكتريكي

11 

 1آبكاردرجه -پوششگرالكتريكي

12 
 812224044414441کد  812224044424441کد  812224044434441کد 

 355ساعت 

 114ساعت  

 

 015ساعت 

 

 رد مهارت اختياریاستاندا

4 
  

  

 پوششگرالكتريكي )فلزات قيمتي(

 128ساعت  3

 

 131324104414441کد 

 
 158ساعت 

 

   
 

 تجمیعی* کارورزی  

 33 جمع 31 جمع 33  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  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.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  *
 توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 



 رشته مهارتی: پالستیک کار

 زمینه: صنعت کار رشته مهارتی )دیپلم(: پالستیک
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19114کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد : 
 

 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 شناسي جغرافيای 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 های  -1انتخابي ) درس

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 کابر رايانه

 132124134134441کد 
 344ساعت  

 

 پالستيك تزريق های کاربرماشين 9

 810224254414441کد 
 250ساعت  

 

   1 درجه کارعمومي پالستيك 1
 810224254454441کد 

 015ساعت  
 

15 

   2 درجه عمومي کار پالستيك
 810224254414441کد 

 081ساعت  
 

 اکسترودر کارور 15
 810224254404441کد 

 331ساعت  
 

11 

 تجمیعی* رزیکارو

 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 

 



 مهارتی: قالب سازی فلزیرشته 

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: قالب سازی فلزی
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1های غیرفنی: تعداد ساعت شایستگی  گروه: مکانیک 19499کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 14جمع کل واحد : 
 

 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 2اخالق( تعليمات ديني )ديني، قرآن و  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 شناسي عمومي و استانجغرافيای 

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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه 

)رياضي، فيزيك، شيمي، زيست فنی

 شناسي(

 -- -- 2 فيزيك 2 1رياضي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 ابزار تيز کن

5 

 2ماشين ابزارکار درجه 

11 

 2قالبساز درجه 

22 
 122224014424441کد  122324014404441کد  122024014414441کد 

 151ساعت 

 

 335ساعت 

 

 124ساعت 

 

 2زارکار درجه ماشين اب

 12 

 

 

  

  
  
  

    122324014404441کد 
 380ساعت 

 
   

     

  * تجمیعی کارورزی     

 41 جمع 33 جمع 32 جمع

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

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

 ساعت اجرا شود.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می  ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 گردد.



 رشته مهارتی: ریخته گری

 زمینه: صنعت رشته مهارتی )دیپلم(: ریخته گری
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 2**:تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی 24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: مواد و فرآوری  19111کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 14جمع کل واحد : 

 

 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  هاي خارجی زبان 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:
شایستگی هاي پایه 

)رياضي، فيزيك، شيمي، زيست فنی

 شناسي(

 -- -- -- -- 2 1رياضي 

 -- -- -- --  2 شيمي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 2يخته گر درجه ر

13 

 2ريخته گر درجه 

12 

 1ريخته گر درجه 

21 
 121124334424441کد  121124334434441کد  121124334434441د ک

 112ساعت 
 300ساعت 

 
 530ساعت 

 
 استانداردمهارتاختياری 

128ساعت   
  

 4 

  
  

 
 

    
  
  

 

  

  * تجمیعی کارورزی      

 31 جمع 32 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 گردد.

 



 

 چوب CNCرشته مهارتی: اپراتور 

 صنعتزمینه:  چوبCNCرشته مهارتی )دیپلم(: اپراتور
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24 تعداد ساعت عمومی:

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19449کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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:

 فنیشایستگی هاي غیر 

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

-- -- 
کاربرد فناوری های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- 2 1رياضي -- --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 درودگر

 112224104424441کد 
 124ساعت  

 

 ICDLکاربر  22

 132124134104441کد 
 134ساعت  

 

 چوبCNCکارور دستگاه های  4
 112324104454442کد 

 114ساعت  
 

13 

 مونتاژکار مصنوعات چوبي
 821024104414441کد 

 344ساعت  
 

9 

 تجمیعی* کارورزی

 35 جمع 35 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 
 
 



 

 رشته مهارتی: بازسازی مبلمان

 صنعتزمینه:  مبلمان رشته مهارتی )دیپلم(: بازسازی
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  19تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19444کد رایانه : 
 994جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد :

 

 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 شناسي جغرافيای 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 های  -1انتخابي ) درس

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 درودگر

 112224104424441کد 
 124ساعت  

 

 رنگ کار مبلمان چوبي 22

 821024104424442کد 
 104ساعت  

 

 تعميرکار مبلمان چوبي 11
 112224104144442کد 

 344ساعت  
 
 

9 

 رويه کوب مبل چوبي
 113024104414442کد 

 044ساعت  

12 

 تجمیعی* کارورزی

 39 جمع 31 جمع 35  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 
 



 رشته مهارتی: تزیینات داخلی چوبی

 صنعتزمینه:  چوبی داخلی رشته مهارتی )دیپلم(: تزیینات
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19441کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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 های  -1انتخابي ) درس

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 درودگر

 112224104424441کد 
 124ساعت  

 

 لمبه کوب چوبي 22

 111124104424441کد 
 324ساعت  

 
 

 دکوراتور چوبي 11
 111124104434442کد 

 114ساعت  
 

 13 

 2خراط درجه 
 112324104414441کد 

 214ساعت  
 

1 

 تجمیعی* کارورزی

 35 جمع 31 جمع 35  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 
 

 



 رشته مهارتی: در و پنجره سازی چوبی

 صنعتزمینه:  چوبی سازی رشته مهارتی )دیپلم(: دروپنجره
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19442کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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 های  -1انتخابي ) درس

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 درودگر

 112224104424441کد 
 124ساعت  

 

 نصاب در و کمد چوبي 22

 112224104414441کد 
 248ساعت  

 

 در و پنجره ساز چوبي 3

 111124104414442کد 
 114ساعت  

 

13 

 گره چين
 131124104144442کد 

 344ساعت  
 

9 

 تجمیعی* کارورزی

 35 جمع 35 جمع 35  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 



 رشته مهارتی: روکش کاری چوبی

 صنعتزمینه:  چوبی کاری رشته مهارتی )دیپلم(: روکش
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19442کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 14جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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 دفاعيآمادگي  -- --

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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 درودگر

 112224104424441کد 
 124ساعت  

 

 کار مصنوعات چوبيروکش  22

 112224104124442کد 
 344ساعت  

 

 پرس کار چوب 9
 112324104404442کد 

 014ساعت  
 

14 

 متصدی دستگاه لبه چسبان
 112324104154441کد 

 244ساعت  
 

 کارور دستگاه پرس ممبران 3
 112324104114441کد 

 134ساعت  
 

4 

 تجمیعی* کارورزی

 33 جمع 35 جمع 35  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 
 
 



 مهارتی: کابینت سازی چوبی رشته

 صنعت زمینه: چوبی سازی رشته مهارتی )دیپلم(: کابینت
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1شایستگی های غیرفنی: تعداد ساعت  مکانیکگروه:  19441کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد :

 

 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 2اخالق( تعليمات ديني )ديني، قرآن و  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 شناسي عمومي و استانجغرافيای 

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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 درودگر

 112224104424441کد 
 124ساعت  

 

 کابينت ساز چوبي 22

 112224104414441کد 
 114ساعت  

 

 چسبان لبه دستگاه متصدی 13
 112324104154441 کد

 244  ساعت
 

3 

 نصاب کابينت چوبي
 112224104224442کد 

 044ساعت  
 

12 

 تجمیعی* کارورزی

 33 جمع 33 جمع 35  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.

 

 



 شته مهارتی: ناظر فنی چاپر

 زمینه: صنعت چاپ رشته مهارتی )دیپلم(: ناظرفنی
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  مکانیکگروه:  19424کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 914جمع کل واحد : 

 

 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 2خارجي  زبان 2 1زبان خارجي  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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 های کاربرد  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 چاپ از پيش ناظرامور

 132124114124441کد 
 204ساعت  

 

 چاپ صنعت در ای رايانه نگار حروف 1

 132124114414441کد 
 333ساعت  

 

 چاپ فرآيند امور ناظر 11
 132224114144441کد 

 184ساعت  
 

3 

 ليتوگراف
 132124114434441کد 

 084ساعت  
 

 تكميلي ازچاپ ناظرامورپس 15
 132324114424441کد 

 184ساعت  
 

 چاپ فني محاسبات متصدی 3
 132124114114441کد 

 334ساعت  
 

11 

 تجمیعی* کارورزی

 34 جمع 33 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 
 



 رشته مهارتی: ایجاد و نگهداری فضای سبز

 کشاورزیزمینه:  ایجاد و نگهداری فضای سبزرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی: تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14929کد رایانه : 
 999جمع کل ساعات آموزشی: 

 919جمع کل واحد : 

 

 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 1 تعليمات 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 
 دروس:خوشه 

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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:

 هاي زندگی انسان و مهارت
-- -- 

تفكر و سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 توليد(مديريت  -2نوين 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه 

)رياضي، فيزيك، شيمي، زيست فنی

 شناسي(

 -- -- -- -- 2 زيست شناسي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (1ي عمومي )نوع باغبان

24 

 زينتي های ودرختچه درخت پرورش

13 

 ايجاد فضای سبز و پارک سازی

 51132451کد  51132411کد  51132411کد  11

 104ساعت  114ساعت  151ساعت 

  

  
  
  
  

 

 

 

 

    

    
      

    

  

  

      

      

 *تجمیعی کارورزی      

 33 جمع 33 جمع 39 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  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.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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



 نهال و جنگل کاریتولید  رشته مهارتی:

 نهال و جنگل کاریتولید رشته مهارتی )دیپلم(: 

 
 کشاورزیزمینه: 

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

 --**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14914کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- -- 2 زيست شناسي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 کارى وجنگل توليد نهال

11 

 کارى وجنگل توليد نهال

15 

 کارى وجنگل توليد نهال

13 

 51132411کد  51132411کد  51132411کد 

 115ساعت 

 
 

 084ساعت 

 

 100ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 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.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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



 

 زینتی وگیاهان گل تولیدوپرورش رشته مهارتی:

 کشاورزیزمینه:  زینتی وگیاهان گل تولیدوپرورشرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14924کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

تفكر و سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- -- 2 زيست شناسي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 (1نوع) عمومي باغباني

24 

 آپارتماني گياهان توليدوپرورش

13 

 وگلداني بريده گلهای توليدوپرورش

13 
 51132431کد  51132401کد  51132411کد 

 151ساعت 

 

 024ساعت 

 

 104ساعت 

 

   
  
  
  

 

 

 

     

    

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 33 جمع 39 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
واحد آموزشی انتخاب و تدریس می  ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 گردد.

 



 کشت و کار مکانیزه شته مهارتی:

 کشاورزیزمینه:  کشت و کار مکانیزهرشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  19تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14911کد رایانه : 
 994جمع کل ساعات آموزشی: 

 912جمع کل واحد : 

 

 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 1)ديني، قرآن و اخالق( تعليمات ديني 

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

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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

-- -- 
های  کاربرد فناوری -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 سيستم های آبياری تحت فشارکاربر 

23 

 راننده کشت مكانيزه

14 

 رانندگي دستگاه های کشت مكانيزه

21 
 83012412کد  83012412کد  83012411کد 

 881ساعت 

 

 008ساعت 

 

 

 504ساعت 

 دو ساله

 

  
  
  
  
  

 

 

    
  
  

     

      

 تجمیعی* کارورزی    

 31 جمع 34 جمع 41 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 گردد.

 



 رشته مهارتی: تعمیر موتور های سبک کشاورزی

 کشاورزیزمینه:  تعمیر موتور های سبک کشاورزی رشته مهارتی )دیپلم(: 
 - پایه فنی:تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14911کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

 
 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 تعمير سمپاش ها و اره های موتوری

24 

 تعمير سمپاش ها و اره های موتوری

15 
  

 2موتورسيكلت درجه  کارتعمير

 12332411کد  12332411کد  9

 002ساعت 

 

  

 123124414314441کد 

 158ساعت 

 

 

 284ساعت 

 

 1موتورسيكلت درجه  کارتعمير

3 
 123124414324441کد   

 215ساعت    

 
  

  
  

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 35 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  51پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه  یادگیري

 ساعت اجرا شود. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 



 زراعت غالت و حبوبات شته مهارتی:ر

 کشاورزیزمینه:  زراعت غالت و حبوباترشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14919کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت   نام درس ساعت  نام درس ساعت   نام درس

 اخالقیتربیت دینی و  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 1خارجي  زبان زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1) درس انتخابي

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- -- 2 زيست شناسي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 عمومي عتزرا

21 

 عمومي زراعت

1 

 ذرت کشت

3 

 51112431کد  51112411کد  51112411کد 

 504ساعت 

 201ساعت 

 دو ساله

 1تعداد واحد نظری : 

 11تعداد واحد عملي : 

 214ساعت 

 1تعداد واحد نظری : 

 0تعداد واحد عملي : 

 وجو گندم کشت

3 

 نخود و عدس کشت

 51112401کد  51112421کد   5

 
 214ساعت 

 151ساعت 

  

 

 لوبيا کشت 
5 

 51112411کد     

 تجمیعی* کارورزی   

 35 جمع 35 جمع 35 جمع

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

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

 ساعت اجرا شود.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 



 

 اسب ونگهدار رشته مهارتی: پرورش

 کشاورزیزمینه:  اسب ونگهداری پرورشرشته مهارتی )دیپلم(: 
 4پایه فنی:تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  19)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14999کد رایانه : 
 992جمع کل ساعات آموزشی: 

 914جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه 

)رياضي، فيزيك، شيمي، زيست فنی

 شناسي(

 -- -- -- --  2 زيست شناسي 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 پرورش عمومي دام 

23 

 پرورش و نگهداری اسب

11 

 پرورش و نگهداری اسب

21 

 51212411کد  51212411کد  51212411کد 

 114ساعت 

 

 115ساعت 

 

 

 504ساعت 

 

 
      

 تجمیعی* کارورزی        

 31 جمع 31 جمع 31 جمع

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

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

 ساعت اجرا شود.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 



 رشته مهارتی: دریانوردی صیادی

 کشاورزیزمینه:  نوردی صیادی دریارشته مهارتی )دیپلم(: 
 -پایه فنی:تعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22)شایستگی های فنی(: تعداد ساعت مهارتی 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  کشاورزی و غذاگروه:  14944کد رایانه : 
 912جمع کل ساعات آموزشی: 

 11جمع کل واحد : 

 

 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 فارسیزبان و ادبیات  2

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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 سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

شایستگی هاي پایه 

)رياضي، فيزيك، شيمي، زيست فنی

 شناسي(

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:

 دريانوردی صيادی

22 

 دريانوردی صيادی

13 

 دريانوردی صيادی

13 

 52232411کد  52232411کد  52232411کد 

 140ساعت 

 
  

 084ساعت 

 

 055ساعت 

 

    
      

 *تجمیعی کارورزی      

 33 جمع 33 جمع 35 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.  241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 

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

 



 رشته مهارتی: تصویر سازی دیجیتالی

 زمینه: هنر دیجیتالی رشته مهارتی )دیپلم(: تصویرسازی
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنرگروه:  19944کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 914 جمع کل واحد :

 

 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 1قرآن عربي، زبان 

 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 شناسي جغرافيای عمومي و استان

5 
 دروس:خوشه 

 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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- -- 2 1رياضي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 کاربررايانه

 132124134134441کد 
 344ساعت  

 

 PhotoShop با ای رايانه کاربرگرافيك 9

 132124134124441کد 
 024ساعت  

 

 InDesignبا ای رايانه کاربرگرافيك 13
 132124134484441کد 

 214ساعت  
 

1 

 اداری کاربراتوماسيون
 132124134114441کد 

 234ساعت  

 Corel Drawبا ای رايانه کاربرگرافيك 3
 132124134114441کد 

 244ساعت  

 Adobeبا ای رايانه کاربرگرافيك 3

Illustrator 
 132124134414441کد 

 344ساعت  

9 

 های ازمهارت استفاده

 (E-Citizen) شهروندالكترونيكي
 132124134134411کد 

 84ساعت  

3 

 تجمیعی* رورزیکا

 35 جمع 39 جمع 34  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 



 مهارتی: تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتیرشته 

 دهنده توسعه و رشته مهارتی )دیپلم(: تولیدکننده

 اینترنتی یگاههایاپ
 زمینه: صنعت

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

 -**: انتخابیاختیاری/ تعداد ساعت  22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  برق و رایانهگروه:  19942کد رایانه :  
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 911جمع کل واحد :
 

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

  ساعت  نام درس  ساعت  نام درس  ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1

تعليمات ديني )ديني، قرآن و اخالق( 

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

 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 شناسي جغرافيای 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 دفاعيآمادگي  -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

تفكر و سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- -- 2 1رياضي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 کاربررايانه

 132124134134441کد 
 344ساعت  

 3تعداد واحد نظری : 
 1تعداد واحد عملي : 

 های پايگاه دهنده وتوسعه توليدکننده 9

 اينترنتي

 132124134454441کد 
 014ساعت  

 محتوا مديريت های سيستم دهنده توسعه 14

 WordPressبا
 132124134424441کد 

 304ساعت  

11 

 اداری کاربراتوماسيون
 132124134114441کد 

 234ساعت  

 Mysqlوphpبا وب صفحات دهنده توسعه 3
 132124134434441کد 

 314ساعت  

12 

 شهروند ازمهارتهای استفاده

 (E-Citizen) الكترونيكي
 132124134134411کد 

 84ساعت  

3 

 تجمیعی* کارورزی

 34  جمع
 

 41 جمع 34

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

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

 ساعت اجرا شود. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 



 رشته مهارتی: تولید کننده چند رسانه ای

 زمینه: صنعت ای چندرسانه مهارتی )دیپلم(: تولیدکنندهرشته 
 4: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  22تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  برق و رایانهگروه:  19942کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 914جمع کل واحد : 

 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

  ساعت  نام درس  ساعت  نام درس  ساعت  نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3ديني )ديني، قرآن و اخالق( تعليمات  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 شناسي جغرافيای 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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- -- -- 2 1رياضي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 کاربررايانه

 132124134134441کد 
 344ساعت  

 بعدی دو ای چندرسانه توليدکننده 9

 132124134404441کد 
 124ساعت  

 بعدی سه ای چندرسانه توليدکننده 13
 132124134414441کد 

 514ساعت  

21 

 اداری کاربراتوماسيون
 132124134114441کد 

 234ساعت  

3 

 شهروندالكترونيكي ازمهارتهای استفاده
(E-Citizen) 

 132124134134411کد 
 84ساعت  

3 

 تجمیعی* کارورزی

 31 جمع 33 جمع 34  جمع

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

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

 ساعت اجرا شود. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1جدول دروس )پیوست شماره ** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از 

 
 
 



 
 

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

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

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

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای عمومي و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

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

-- 1 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محيط زيست

 3 آمادگي دفاعي 1 --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- 1 

تفكر و سواد  -2هنر  -1درس انتخابي )

 ای(  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 کارالزامات محيط 

-- 1 
کاربرد فناوری های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين
2 -- 1 

8 

 خوشه دروس:

)رياضي، شایستگی هاي پایه فنی 

 فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 2 شيمي 1 -- 1 --

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 طال ساز

131324104434441 

 ساعت 084

 جواهر ساز مهره ای 15
131324104214441 

 ساعت 154

 سازنده مدل های مومي طال و جواهر 5
131324104144442 

 ساعت 184

3 

 گر فلزات قيمتيريخته 

131324104384441 

 ساعت 154

 

1 

 النگوسازی
131324104434102 

 ساعت 114

 

0 

 تعميرکار فلزات قيمتي و جواهرآالت
131324104414441 

 ساعت 141

3 

 مليله ساز فلزات قيمتي

131324104314442 

 ساعت 244

 سازنده زيور آالت سنتي 3

131324104134441 

 ساعت 284

 نقره و جواهرفروشنده طال و  9

131324104324441 

 ساعت 110

5 

 تجميعي* کارورزی

 34 جمع 31 جمع 39  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  
واحد آموزشی  ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 انتخاب و تدریس می گردد.
 
 

 طال و جواهرسازیرشته مهارتی: 

 زمینه: هنر رشته مهارتی )دیپلم(: طال و جواهرسازی
 4: ساعت شایستگی های پایه فنیتعداد  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  24تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: هنر 11929کد رایانه : 
 999جمع کل ساعات آموزشی: 

 914جمع کل واحد : 



 

 هنر فرشرشته مهارتی: 

 زمینه: هنر رشته مهارتی )دیپلم(: هنر فرش
 -: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: هنر 11924کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 919جمع کل واحد : 

 

 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 شناسي جغرافيای 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:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

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( -2های نوين
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:

 چله کش

131824804414442 

 ساعت 134

 چله دوان و نصاب چله 4
131824804434442 

 ساعت 111

 گليم باف 3

131824114104441 

 ساعت 344

9 

 قاليباف ترکي )گره متقارن(

131824804134442 

 ساعت 214

 قاليباف فارسي )گره نامتقارن( 1
131824804104442 

 ساعت 254

 قاليباف هنری 1
131824804114442 

 ساعت 344

9 

 طراح قالي )مقدماتي(
131524804414441 

 ساعت 344

 

 رفوگر )مقدماتي( 9

131824804454441 

 ساعت 111

 

4 

 تجميعي* کارورزی

 33 جمع 31 جمع 34  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  51حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش 
 ساعت اجرا شود. 241* کارورزي متناسب با رشته مهارتی  

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



 

 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 شناسي جغرافيای 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:
 زندگیانسان و مهارت هاي 

 2 مديريت خانواده و سبك زندگي 2 ای(  تفكر و سواد رسانه -2هنر  -1درس انتخابي ) -- --

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

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

 -2کاربرد فناوری های نوين  -1درس انتخابي ) -- --
 مديريت توليد(

2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)رياضي، شایستگی هاي پایه فنی 

 فيزيك، شيمي، زيست شناسي(

 -- -- -- -- 2 شيمي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها:  استانداردها: استانداردها:
 وبچگانه زنانه،مردانه سازکفش پستايي

3 

 وبچگانه زنانه،مردانه کارکفش پيش

4 
 2رويه کفش ماشيني درجه  کاربرش 

 811524284414441کد  113524284434441کد  113524284414441کد  5

 108ساعت  138اعت س 184ساعت 

 سازنده کمربند چرمي
 3 

 ورزشي کفش پستايي چرخكار

2 

 طراح کفش

 113524114144441کد  113524284414441کد  113524284414441کد  4
 110ساعت  50ساعت  144ساعت 

 حكاک چرم
 5 

 دوزنده دستكش چرمي

4 

 مدلساز کفش

 113524284484441کد  113124284414441کد  113524114434441کد  4
 134ساعت  112ساعت  114ساعت 

 وردست چرخ کار پستايي کفش ورزشي

2 

 معرقكارچرم 

3 

 سازنده توليدات چرمي دست دوز

5 
 113524114414441کد  113524114424441کد  113524284454441کد 

 14ساعت 
 

 140ساعت 
 

 118ساعت 
 

 پيش کار کفش ورزشي

 2 

 

 

 

 
   113524284424441کد 

 50ساعت 
 

  

   

 تجمیعی* کارورزی      

 33 جمع 33 جمع 33  جمع

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

 ساعت( 111تا  51محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل )ساالنه 
 ساعت اجرا شود. 241* کارورزي متناسب با رشته مهارتی  

هارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته م1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 
 گردد.

 

 دوزنده کفش -شته مهارتی: سراجی ر

 زمینه: هنر  دوزنده کفش  -رشته مهارتی )دیپلم(: سراجی 
 4تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 24تعداد ساعت عمومی: 

 --تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی**:  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  هنر گروه:  11924کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 919جمع کل واحد : 



 رشته مهارتی: مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

 امور ریزی نامهو بر رشته مهارتی )دیپلم(: مدیریت

 خانواده
 زمینه: خدمات

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

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  29فنی(:  تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  خدماتگروه:  12919کد رایانه : 
 911جمع کل ساعات آموزشی: 

 914جمع کل واحد : 

 

 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  هاي خارجیزبان  3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعي 2 تاريخ معاصر 2 شناسي جغرافيای 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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 زيست شناسي

 شيمي
2 

2 
-- -- -- -- 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 ICDLکاربر
 132124134104441کد 

 134ساعت  
 

 درخانواده ريزامورهنری برنامه 4
 131524834334441کد 

 181ساعت  
 

 اجتماعي – اموراقتصادی ريز برنامه 11

 خانواده
 132224004414441کد 

 320ساعت  
 

11 

 خانواده امورتغذيه ريز برنامه
 112424514544441کد 

 384ساعت  
 

 خانواده وسالمت اموربهداشت مراقب 12
 132224014414441کد 

 230ساعت  
 

3 

 تجمیعی* کارورزی

 35 جمع 31 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1)پیوست شماره ** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس 

 
 



 رشته مهارتی: امور اداری

 زمینه: خدمات رشته مهارتی )دیپلم(: امور اداری
 -: پایه فنیتعداد ساعت شایستگی های  24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  امور اداریگروه: بازرگانی و  12419کد رایانه : 
 914جمع کل ساعات آموزشی: 

 911تعداد کل واحد : 

 

 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 3 عربي، 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 شناسي جغرافيای 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 محيط کارالزامات 

-- -- 
کاربرد فناوری های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

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

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 کاربر رايانه

 132124134134441کد 
 344ساعت  

 کارمند اداری 9

 001524034454441کد 
 314ساعت  

 سرپرست دبيرخانه و بايگاني 11
 001124034454442کد 

 314ساعت  

11 

 مسئول دفتر
 012424034424441کد 

 344ساعت  

 کاربر اتوماسيون اداری 9
 132124134114441کد 

 234ساعت  

 متصدی کاردکس و کنترل موجودی 3
 032124014404442کد 

 113ساعت  

5 

 مسئول سفارشات
 332334014414441کد 

 154ساعت  

5 

 تجمیعی* رزیکارو

 34 جمع 31 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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 ( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 



 

 مهارتی: بورس و اوراق بهاداررشته 

 زمینه: خدمات بهادار واوراق رشته مهارتی )دیپلم(: بورس
 2: تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی 24تعداد ساعت عمومی: 

 -**: اختیاری/ انتخابیتعداد ساعت  21تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 

 1تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  اداریامور گروه: بازرگانی و  12414کد رایانه : 
 999جمع کل ساعات آموزشی: 

 911تعداد کل واحد : 

 

 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 2ديني )ديني، قرآن و اخالق(  تعليمات 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 شناسي جغرافيای 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:

 زندگیانسان و مهارت هاي 
-- -- 

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 های  -1درس انتخابي )

 مديريت توليد( -2نوين 
2 -- -- 

8 
 خوشه دروس:

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

 -- -- 2 2رياضي 2 1رياضي

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

  استانداردها: استانداردها:  استانداردها:
 کمك حسابدار

 031124014414441کد 
 344ساعت  

کمك متصدی پذيرش سفارش خريد و  9
 بهادارفروش اوراق 

 031224014404441کد 
 134ساعت  

 

متصدی پذيرش سفارش خريد و فروش  13
 اوراق بهادار

 031224014434442کد 
 503ساعت  
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 کاربر نرم افزار مالي
 031124014414441کد 

 324ساعت  

11 

 تجمیعی* کارورزی

 31 جمع 39 جمع 34  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 11
خالقانه)سمینار(، برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه  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. 241کارورزي متناسب با رشته مهارتی  * 
 توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با 1** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 

 
 
 



 


