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ــداول مواد درسی و ساعات هفتگی  جــــ
وس رشته های فنی وحرفه ای و كاردانش  در

دروس اصلــي  هر رشــته مي باشــد  و درس های 
چهارگانة جهت دهنده شامل نقشه کشی رایانه ای، 
آب و خاک و گیــاه، طراحی عناصر بصری و ارتباط 
مؤثراست، که برای گروه های تحصیلی-حرفه ای به 
صورت رشته های وسیع طراحی و تألیف شده است.

   گروه هــای تحصیلی-حرفــه ای در این مجموعه 
ده گروه اســت که در برخی از گروه ها رشــته های 
تحصیلی-حرفه ای در آن تکرار شــده اند که نشان 
دهندة درهم تنیدگی حوزه های حرفه ای در مشاغل 
دنیای کار است و جابجایي حوزه هاي حرفه اي است.

   خوشــه های دروس شایســتگی های فنــی در 
شاخةکاردانش سه استاندارد مهارت است که در سه 
سال بر اساس توالی دنیای کار تنظیم و ارائه می شود. 
خوشه دروس شایســتگی های غیر فنی برای شاخة 
فنی وحرفه ای و کاردانش یکسان در نظر گرفته شده 

است.
   در شــاخة کاردانش درس های دانش فنی پایه و 
تخصصی وجود ندارد و فرض این است که محتوای 
دانش فنی به اندازه و نیاز در اســتانداردهای مهارت 

سه گانه در هر رشته دیده شده است.

   کارآموزی در رشته های تحصیلیـ  حرفه ای شاخة 
فنی وحرفه ای برای همة رشــته ها 240 ساعت است 
که به صورت تجمیعی در تابســتان سال سوم ارائه 
می شــود و در شــاخة کاردانش کارورزی متناسب 
با رشــته بین 120 تا 240 ســاعت اســت که در 
محیط های واقعی کار بعد از هر استاندارد مهارت و یا 
در صورت نیاز بعد از اتمام استانداردهای مهارت به 
اجرا در خواهد آمد شــناور بودن کارورزی در شاخة 
کاردانش ویژگی ای اســت که اجرای آموزش در این 

شاخه را امکان پذیر و تسهیل می کند.
   نکته قابل تأمل در وضعیت جدید کاهش عناوین 
دروس در شاخة فنی و حرفه ای از 18-14 عنوان به 
شش عنوان اصلي است که سازماندهی اجرا را آسان 

و شایستگی را برای هنرجویان تضمین می کند.

   نظام درس گذاری در آموزش های فنی وحرفه ای و 
کاردانش بر اســاس ترکیب سازوار وظایف و تکالیف 
کاری اســت که در هر حرفه وجــود دارد. در نظام 
جدید که مدل برنامه درســی )تعیین عناصر برنامه 
درســی( در این آموزش ها به صــورت در هم تنیده 
)یعنی تئــوری در خدمت عمل( اســت، نام گذاری 
دروس شــکل گذشته را ندارد و این در هم تنیدگی 
در عناوین دروس با الهام گرفتن از دنیای کار انجام 
شــده اســت، جداول عناوین دروس برای هر رشته 
دارای ده دامنة محتوایی درس است که تحت عنوان 
خوشــة های دروس نام گذاری شده است که شامل 

موارد زیر است:

   

خوشــه دروس شایســتگی های فنــی در شــاخه 
فنی وحرفه ای شامل شــش درس اصلي که در سه 
سال با توالی منطقی ســازمان یافته  و در هر سال 
2 درس ارائه می شود و به صورت پودمانی است، دو 
درس تكمیلي دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی 
که در پایه های دهم و دوازدهم به تناســب محتواي 

توضیحدامنة محتواییردیف

تربیت دینی و اخالقی1

الزامی برای همة 
رشته ها

تربیت دینی و اخالقی2

زبان و ادبیات فارسی3

زبان هاي خارجي4

خوشه دروس: مطالعات اجتماعی5

خوشه دروس: انسان و سالمت6

خوشه دروس: انسان و مهارت های 7
زندگی

خوشه دروس: شایستگی های غیر فنی8

9
خوشه دروس: شایستگی های پایه 

فنی )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست 
شناسی(

به تناسب برای هر یک 
از رشته ها

به تناسب هر رشته در خوشه دروس: شایستگی های فنی10
شاخه ها
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جدول گروه بندی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای براساس گروه های بزرگ آموزشی

رشته های تحصیلیـ  حرفه ایگروه تحصیلیـ  حرفه ای

برق و رایانه1
شــبکه و نرم افزار رایانــه 068810 ـ الکتروتکنیــک 071310ـ الکترونیــک 071410ـ مکاترونیک 078810ـ 

الکترونیک مخابرات دریایی 071620

مواد و فراوری2
صنایع نســاجی 072220ـ ســرامیک 072210ـ معدن 072410ـ صنایع شــیمیایی 071110ـ صنایع غذایی 

072110ـ متالورژی 0715200

مکانیک خودرو 071610ـ ماشین های کشاورزی 071620ـ مکانیک موتورهای دریایی 071630تعمیر و نگهداری ماشین آالت3

مکانیک4
ماشین ابزار 071510ـ متالورژی 071520ـ صنایع فلزی 071530ـ صنایع چوب و مبلمان 072220ـ تأسیسات 
مكانیكي071320ـ مکاترونیک 078810ـ چاپ 028820ـ مکانیک خودرو 071610ـ مکانیک موتورهای دریایی 

071630

ساختمان 073210ـ معماری داخلی 021210ـ تأسیسات 071320معماری و ساختمان5

هنر6

تولید برنامة تلویزیونی 028810ـ معماری داخلی 021210ـ فتوـ  گرافیک 028820ـ طراحی و دوخت 021220ـ 
صنایع دستیـ  فرش 021410ـ صنایع دستیـ  هنرهای چوبی 021420ـ صنایع دستیـ  سفال021430ـ صنایع 
دســتی ـ طال و جواهر 0214140 ـ چاپ 028820ـ نقاشی 021120ـ انیمیشن 021130ـ گرافیک 021140ـ 
موســیقیـ  نوازندگی ساز ایرانی 021150ـ موسیقیـ  نوازندگی ساز جهانی 021160ـ سینما 021170ـ نمایش 

021180ـ نقشه کشی معماری 021230

کشاورزی و غذا7
امور دامی 081110ـ امور باغی 081210ـ امور زراعی 081120ـ ماشین های کشاورزی 071620ـ صنایع غذایی 

072110

تربیت کودک 092210ـ تربیت بدنی 101410بهداشت و سالمت8

حمل و نقل 104110ـ تربیت بدنی 101410ـ ناوبری 104120خدمات9

حسابداری 041110بازرگانی و امور اداری10

1. برخی از رشته های تحصیلی ـ حرفه ای، به دلیل بین رشته ای بودن، چندرشته ای، انعطاف پذیری و امکان پذیری در دو گروه تکرار شده اند.
2. عناوین رشــته های شــاخة کاردانش ذیل عناوین رشته های تحصیلیـ  حرفه ای مطرح شــده در این جدول، با توجه به اقتضائات، نیاز بازار کار و عالیق دانش آموز و 

امکانات دنیای کار تعریف خواهند شد.
3. جدول ارتباطی دنیای کار ـ دنیای آموزش، سطوح دسته بندی حرفه ها را به سطوح دسته بندی برنامه های آموزشی ارتباط می دهد.

4. در دورة کارشناسی پیوسته گرایش تحصیلی ـ حرفه ای تعریف خواهد شد.
5. كد گذاري رشته هاي تحصیلي ـ حرفه اي در شاخة فني وحرفه اي براساس استاندارد طبقه بندي ملي و بین المللي آموزش )ISCED( انجام شده است. 

6. محتواي دروس و بستة یادگیري براساس برنامه درسي ملي ایران تهیه و تدوین مي شود.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه كاردانش
رشته مهارتی:

كد رشته مهارتی:
كد رایانه ای رشته:

زمینه
نمره قبولی: نظری: عملی:

گروه
تعداد ساعت

رشته مهارتی )دیپلم(:

پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم
دامنه محتوایی ردیف

ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

2
تعلیمات دینــی )دینی، 

قرآن و اخالق( 3
2

تعلیمــات دینــی )دینی، 
قرآن و اخالق( 2

2
)دینی،  دینــی  تعلیمات 

قرآن و اخالق( 1
تربیت دینی و اخالقی 1

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

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

ــ ــ 2 زبان خارجی 2 2 زبان خارجی 1 زبان های خارجی 3

2 تاریخ معاصر 2 علوم اجتماعی 2
و  عمومــی  جغرافیــای 

استان شناسی
مطالعــات  دروس:  خوشــه 

اجتماعی
4

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

خوشه دروس: انسان و سالمت 5
2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

ــ ــ
3 آمادگی دفاعی ــ ــ

2
مدیریت خانواده و سبك 

زندگی
2

 درس انتخابــی )1. هنــر
 2. تفكر و سواد رسانه ای(

ــ ــ
و  انســان  دروس:  خوشــه 

مهارت های زندگی
6

2 اخالق حرفه ای 3 كارگاه نوآوری و كارآفرینی 2 الزامات محیط كار

شایستگی های  دروس:  خوشه 
غیرفنی

ــ7 ــ 2
درس انتخابــی )1. كاربرد 
 .2 نویــن  فناوری هــای 

مدیریت تولید(
ــ ــ

 در صورت نیاز رشته در صورت نیاز رشته در صورت نیاز رشته

خوشه دروس: شایستگی های 
پایه فنی )ریاضی، فیزیك، 

شیمی، زیست شناسی (
8

شایستگی های  دروس:  خوشه 
فنی

9

استانداردها استانداردها استانداردها:

استانداردهای مهارت
كد

ساعت

استانداردهای مهارت
كد

ساعت

استانداردهای مهارت
كد

ساعت
تجمیعی٭ كارورزی

جمع جمع جمع

زمینه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش 
و ارائه خالقانه )سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(

برنامه ویژه مدرسه 10

٭ كارورزی متناسب با رشته مهارتی 240 ـ 120 ساعت اجرا شود.
ـ  اجرا در محیط واقعی كار و تنوع مراكز یاددهی ـ  یادگیری

ـ  زمان 85 ـ 110 ساعت برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهای مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهای هر پایه تحصیلی 
اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی های حرفه ای جهت كسب اهداف یادگیری به صورت فرآیندی و نتیجه محور خواهد بود.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینهکد گروهگروه تحصیلیکد رشتة تحصیلیرشتة تحصیلی

دامنه محتواییردیف
پایه 12پایه 11پایه 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

تربیت دینی و اخالقی1

تعلیمــات دینی )دینی و 
قرآن و اخالق( 1

2
)دینی،  دینی  تعلیمات 

قرآن و اخالق( 2
2

تعلیمــات دینی )دینی، 
قرآن و اخالق( 3

2

1عربی، زبان قرآن 13عربی، زبان قرآن 12عربی، زبان قرآن 1

2فارسی 23فارسی 22فارسی 1زبان و ادبیات فارسی2

ــــ2زبان خارجی 22زبان خارجی 1زبان های خارجی3

4
مطالعــات  دروس:  خوشــة 

اجتماعی
و  عمومــی  جغرافیــای 

استان شناسی
2تاریخ معاصر2علوم اجتماعی2

5
و  انســان  دروس:  خوشــة 

سالمت

2تربیت بدنی 23تربیت بدنی 22تربیت بدنی 1

ــ
2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیستــ

3آمادگی دفاعیــــ

6
و  انســان  دروس:  خوشــة 

ــــمهارت های زندگی
 .1( انتخابــی  درس 
تفکر و ســواد  هنر، 2. 

رسانه ای(
2

مدیریت خانواده و سبک 
زندگی

2

7
خوشة دروس: شایستگی های 

غیرفنی

2الزامات محیط کار
و  نــوآوری  کارگاه 

کارآفرینی(
2اخالق حرفه ای3

ــــ
 .1( انتخابــی  درس 
فناوری هــای  کاربــرد 
نوین، 2. مدیریت تولید(

ــــ2

8
خوشة دروس: شایستگی های 
پایة فنی )ریاضی، فیزیک، 

شیمی و زیست شناسی(
2درس پایه4درس پایه 4درس پایه

خوشة دروس: شایستگی های 9
فنی

8کارگاه 85کارگاه 83کارگاه 1

8کارگاه 86کارگاه 84کارگاه 2

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایة

تجمیعی٭کارآموزی رشتهــــ4درس مشترک گروه

40جمع40جمع40

برنامة ویژه مدرسه10
زمینه ســازی برای اجرای بند 5ـ5 ســندتحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامة درسی ملی، مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائة خالقانه 

)سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(

1. دو درس 8ساعته خوشة شایستگی های فنی پایه هاي دهم و یازدهم صرفًا تا پایان سال 97 ـ 96  با رعایت ترتیب به صورت متوالي در طول سال اجرا شود.
2. مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول به کسب شایستگی اختصاص یابد.

3. کارآموزی متناسب با رشته 240ـ 120 ساعت اجرا شود.

دروس عمومی در تمامی رشته ها مشترک است، لذا در ادامه فقط بخش های مربوط به دروس تخصصی هر رشته آورده شده است.

در اینجــا یک نمونة کامل از جدول مواد درســی 
شــامل همة دروس در دامنه های محتوایی متفاوت 

در شــاخه های فنی وحرفه ای و كاردانش آورده شده 
است.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 1گروه تحصیلی: برق و رایانهکد رشتة تحصیلی: 071310رشتة تحصیلی: الکتروتکنیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
ی  یســتگی ها شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
پایة  شایستگی های 

فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
شایستگی های فنی

طراحی و سیم کشی برق 
ساختمان های مسکونی

8
طراحی و نصب تأسیســات 
ســاختمان های  و  حفاظتی 

هوشمند
8

نصب و تنظیم تابلوهای برق 
فشار ضعیف

8

نصــب  و  طراحــی 
تأسیسات جریان ضعیف

8
کابل کشــی و ســیم پیچی 

ماشین های الکتریکی
8

طراحی و اجرای رله های قابل 
برنامه ریزی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

زمینه: صنعتکد گروه: 1گروه تحصیلی: برق و رایانهکد رشتة تحصیلی: 071410رشتة تحصیلی: الکترونیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
ی  یســتگی ها شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
شایستگی های پایة 

فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
ی  یســتگی ها شا

فنی

عرضة تخصصی قطعات 
الکتریکی و الکترونیکی

8
)بــرد  پــروژه  ســاخت 

الکترونیکی دستگاه(
8

دستگاه های  سرویس  و  نصب 
الکترونیکی خانگی

8

طراحی و ســاخت مدار 
چاپی

8
مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس 

ام دی و مستندسازی
8

دستگاه های  سرویس  و  نصب 
الکترونیکی اداری و صنعتی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



176  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: شبکه 

و نرم افزار رایانه
زمینه: صنعتکد گروه: 1گروه تحصیلی: برق و رایانهکد رشتة تحصیلی: 068810

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  راه انــدازی  نصــب، 
عامل  نگهداری سیستم 

و نرم افزارهای کاربردی
8

نگهداری  و  راه اندازی  نصب، 
تجهیزات شبکه و سخت افزار

8
پایگاه  پیاده سازی  و  طراحی 

داده ها و وب
8

برنامه ســازی و تولیــد 
نرم افزارهای کاربردی

8
پیاده ســازی  و  تولیــد 

سیستم های اطالعاتی
8

پیاده ســازی  و  طراحــی 
شبکه های رایانه ای

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:
 صنایع شیمیایی

زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 071110

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــــشیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

عملیات آزمایشــگاه در 
صنایع شیمیایی

8کنترل فرایندهای شیمیایی8
عملیات کنتــرل کیفیت در 

صنایع شیمیایی
8

عملیــات دســتگاه در 
صنایع شیمیایی

8
نگهــداری  و  ســرویس 

تجهیزات
8

ســایت  در  عملیــات 
کارخانه های صنایع شیمیایی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع23جمع29جمع



177   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 071520رشتة تحصیلی: متالورژی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید قطعــات فلزی به 
روش ریخته گري

8قالب گیري و آلیاژسازي8عملیات ذوب و ریخته گری8

8تکمیل کاری قطعات فلزی8مدل سازی و ماهیچه ها
عملیــات تفســیر خــواص 

متالوژیكي فلزات
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 072210رشتة تحصیلی: سرامیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

واحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید سرامیک به روش 
دستی

8
تولید ســرامیک بــه روش 

ریخته گری
8

خشــک کــردن و پختــن 
سرامیک

8

تولید سرامیک به روش 
پرس پودر

8
تولید ســرامیک بــه روش 

پالستیک
8تولید شیشه به روش دستی8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



178  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 
صنایع نساجی

زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 072220

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

الیاف  ویژگی های  تعین 
نساجی

8
بافندگی و  از  عملیات پیش 

طراحی پارچه
8چاپ و تکمیل نساجی8

8بافندگی8رنگرزی8ریسندگی

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 072410رشتة تحصیلی: معدن

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ایمنــی ـ راه ســازی و 
خدمات در معدن

8
خــرد کــردن ـ تفکیک و 

آماده سازی مواد معدنی
8

عملیات اســتخراج ـ کنترل 
محیط و ماشین آالت معدنی

8

حفــاری و نمونه برداري 
اکتشافی

8
و  نقشــه برداری  عملیــات 

آتشیاری در معدن
8

عملیــات خواص ســنجی و 
پرعیار سازی مواد معدنی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



179   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

 رشتة تحصیلی: 
مکانیک موتورهای دریایی

کد رشتة تحصیلی: 071630
گروه تحصیلی: تعمیر و نگهداری 

ماشین آالت **
زمینه: صنعتکد گروه: 3

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8ملواني8ایمنی در دریا
نگهــداری و تعمیر ســامانة 

رانشی کشتی
8

تولید به روش تغییر فرم 
دستي و ماشیني

8جوشكاري با برق و گاز8
تعمیــر  و  تگهــداري 

ماشین آالت كشتي
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 078820رشتة تحصیلی: چاپ

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  لیتوگرافــی 
کلیشه سازی

8اجرای کارهای پس از چاپ8
آماده ســازی  و  طراحــی 

فایل های چاپی
8

تولیــد بــه روش چاپ 
توری و بالشتکی

8تولید به روش چاپ افست8
چــاپ  روش  بــه  تولیــد 

فلکسوگرافی و روتوگراوور
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



180  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

تأسیسات مکانیکی
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 071320

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

راه انــدازی  و  نصــب 
آب  انتقال  سیستم های 

گرم
8

نصب و راه اندازی سیســتم 
تولید آب گرم بهداشتی

8
راه انــدازی  و  نصــب 
پخش کننده های گرمایشــی 

و تابشی
8

راه انــدازی  و  نصــب 
پکیــج  نگهــداری  و 

گرمایشی
8

راه انــدازی  و  نصــب 
موتورخانــه  دســتگاه های 

تأسیسات گرمایی
8

تأسیسات  تعمیر  و  نگهداری 
سرمایشی و گرمایشی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 071320رشتة تحصیلی: ماشین ابزار

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید به روش تغییر فرم 
دستی و ماشینی

8تولید به روش تراشکاری8
تولیــد قطعــات بــه روش 

تراشکاری و سی ان سی
8

روش  بــه  تولیــد 
مونتاژکاری

8
تولیــد قطعــات بــه روش 

فرزکاری و سنگ زنی
8پروژه ساخت8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



181   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 071530رشتة تحصیلی: صنایع فلزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ساخت مصنوعات فلزی 
سبک

8
برشــکاری  و  جوشــکاری 

حرارتی قطعات سنگین
8

با  پوشش دهی  و  جوشکاری 
گاز محافظ

8

ساخت مصنوعات فلزی 
سنگین

8
بازرسی  و  لوله  جوشــکاری 

کیفی
8

اتصــال ویژة مــواد فلزی و 
غیرفلزی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:
 مکانیک خوردو

زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیک**کد رشتة تحصیلی: 071610

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ســرویس و نگهــداری 
خودروهای سواری

8
و  گیربکــس  تعمیــرات 

دیفرانسیل
8

و  سوخت  سیستم   تعمیرات 
جرقه

8

8تعمیرات مکانیکی موتور
تعلیق،  سیســتم  تعمیرات 

فرمان و ترمز خودرو
8

برقی  سیستم های  تعمیرات 
خودرو

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



182  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

صنایع چوب و مبلمان
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 072220

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درسساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ســاخت  و  طراحــی 
کابینت آشپزخانه

8
مبلمان  ســاخت  و  طراحی 

اتاق خواب
8

طراحــی و ســاخت مبلمان 
مسکونی

8

ســاخت  و  طراحــی 
مبلمان کودک و نوجوان

8
مبلمان  ســاخت  و  طراحی 

اداری
8

رویه کوبــی  و  رنــگ کاری 
مبلمان چوبی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیک*کد رشتة تحصیلی: 078810رشتة تحصیلی: مکاترونیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

راه انــدازی  و  نصــب 
مصنوعات مکاترونیکی

8
تجهیــزات  ســاخت 

مکاترونیکی
8

نصــب و راه اندازی تجهیزات 
هوشمند ساختمان

8

نگهــداری  و  تعمیــر 
تجهیزات گرمایشــی و 

سرمایشی
8

نگهــداری  و  تعمیــر 
سیســتم های هیدرولیک و 

پنوماتیک
8

نصب و راه اندازی سیستم های 
کنترلی مکاترونیکی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



183   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 5گروه تحصیلی: معماری و ساختمانکد رشتة تحصیلی: 073210رشتة تحصیلی: ساختمان

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8نقشه برداری ساختمان8اسکلت سازی ساختمان8ساختمان سازی

8فناوری های ساختمان8نقشه کشی ساختمان8نازک کاری ساختمان

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

ماشین های کشاورزی
زمینه: صنعتکد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا*کد رشتة تحصیلی: 071620

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

کاربــرد  و  نگهــداری 
ماشین های کشاورزی

8
نگهــداری  و  کاربــرد 
پس  و  برداشت  ماشین های 

از برداشت
8

تعمیــر و مونتــاژ تجهیزات 
کشاورزی

8

نگهــداری  و  کاربــرد 
کاشت و داشت

8
سیستم های  و  موتور  تعمیر 

مکانیکی تراکتور
8

تعمیر و تنظیم ماشــین های 
زراعی و باغی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاك و گیاه

22جمع25جمع29جمع



184  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

صنایع غذایی
کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 072110

زمینه: 
کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

فراوری گیاهان دارویی و 
خشکبار

8تولید کمپوت و کنسرو8
دانه های  و  میوه  روغن کشی 

روغنی
8

8تولید فراورده های لبنی
بســته بندی  و  تولیــد 

فراورده های غالت
8

بســته بندی  و  تولیــد 
فراورده های دام و طیور

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 081110رشتة تحصیلی: امور دامی
زمینه: 

کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8تولید و پرورش جوجه
پرورش زنبور عسل و تولید 

محصوالت آن
8

دام های  پــرورش  و  تولیــد 
بزرگ

8

تولید و پرورش دام های 
کوچک

8تولید و پرورش ماکیان8
تولیــد و پــرورش آبزیــان 

)خوراکی ـ زینتی(
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع



185   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 081120رشتة تحصیلی: امور زراعی
زمینه: 

کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8پرورش و تولید غالت8کاشت گیاهان زراعی8پرورش و تولید حبوبات

8عملیات خاک ورزی
گیاهان  نگهداری  و  مراقبت 

زراعی
8

گیاهان  تولیــد  و  پــرورش 
علوفه ای

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 081120رشتة تحصیلی: امور باغی
زمینه: 

کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید و پرورش ســبزی 
و صیفی

8
تولیــد و پــرورش گیاهان 

دارویی
8

تولیــد و نگهــداری گیاهان 
فضای سبز

8

تولید و عرضة قارچ های 
صدفی و تکمه ای

8
تولید و پرورش درختان میوه 

و زینتی
8

گیاهان  پــرورش  و  تولیــد 
زینتی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع



186  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
رشتة تحصیلی: 
فتوـ  گرافیگ

زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 028820

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  پرســنلی  عکاســی 
ویرایش حروف و تصویر

8عکاسی طبیعت و گزارشی8عکاسی آتلیه و مراسم8

و  آموزشی  تصویرسازی 
تایپوگرافی

8
تصویرگــری کتاب کودک و 

نظارت بر چاپ
8

گرافیــگ نشــر و عکاســی 
مطبوعاتی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحي و زبان بصري

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 
معماری داخلی

زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 021210

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیک2شیمی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تزئینات سلولزی، رنگ، 
موکت و فضاهای داخلی

8
معمــاری داخلــی فضاهای 

مسکونی
8

تزئینــات گچــی و مبلمان 
پارچه ای و پلمیری

8

ســنگی،  تزئینــات 
ســرامیکی و پلیمــری 

فضاهای داخلی
8تزئینات چوبی و پارچه ای8

معمــاری داخلــی فضاهای 
تجاری

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحي و زبان بصري

22جمع25جمع29جمع



187   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 
طراحی و دوخت

زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 021220

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس/ ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  طراحی، مدل ســازی 
دوخت دامن

8
لباس  و دوخــت  طراحــی 

بچگانه
8

طراحــی لبــاس بــه روش 
حجمی

8

لباس  طراحی و دوخت 
زنانه

8
لباس  مدل سازی  و  طراحی 

زنانه
8طراحی مد و لباس سفارشی8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحي و زبان بصري

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:

 صنایع دستی ـ فرش
زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 021410

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

واحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

نقشه کشــی دســتی و 
رایانه ای فرش

8
نصــب دســتگاه و تولیــد 

جاجیم و زیلو
8

نصب دار، چله ریزي و بافت 
قالي

8

چله کشــی و بافت انواع 
گلیم

8
ســرویس كاري  و  پرداخت 

فرش
8ارزیابی و بازاریابی فرش8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحی و زبان بصری

22جمع25جمع29جمع



188  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

تولید برنامه تلویزیونی
زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 028810

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  تصویربــرداری 
صدابــرداری برنامه های 

تلویزیونی
8

ساخت و اجرای دکور، لباس، 
ماسک و گریم

8
برنامه های  متــن  نــگارش 

تلویزیونی
8

بازی دهندگی  و  ساخت 
عروسک های نمایشی

8گویندگی، اجرا و بازیگری8
صداگــذاری  و  تدویــن 

برنامه های تلویزیونی
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحی و زبان بصری

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 10گروه تحصیلی: بازرگانی و امور اداریکد رشتة تحصیلی: 041110رشتة تحصیلی: حسابداری

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  نقد  وجوه  حسابداری 
تحریر دفاتر قانونی

8حسابداری حقوق و دستمزد8
حسابداری بهای تمام شده و 

مالیاتی
8

و  خریــد  حســابداری 
فروش

8حسابداری اموال و انبار8
تنظیم  و  تهیه  حســابداری 

صورت های مالی
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

22جمع25جمع29جمع



189   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:
 تربیت کودک

زمینه: خدماتکد گروه: 8گروه تحصیلی: بهداشت و سامتکد رشتة تحصیلی: 092210

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ســالمت  از  مراقبــت 
کودک

8
پرورش مهارت های ارتباطی 

و مشارکتی
8

پرورش مهارت های شناختی 
و خالق کودک

8

کنترل بهداشت و ایمنی 
محیط مراکــز پیش از 

دبستان
8

پــرورش مهارت های کالمی 
کودک

8
پرورش مهارت های عاطفی ـ 

اجتماعی کودک
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 8گروه تحصیلی: بهداشت و سامتکد رشتة تحصیلی: 101410رشتة تحصیلی: تربیت بدنی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

2شیمي2فیزیك2زیست شناسي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

مهارت هــای  پــرورش 
جسمانیـ  حرکتی

8
حرکتی  مهارت های  توسعة 

با توپ
8

سبک  و  ســالمت  توســعة 
زندگی با ورزش

8

مهارت هــای  توســعة 
چابکی ـ ذهنی

8
توســعة مهارت های رزمی ـ 

هدفی
8

اصالحی  ـ  تکمیلی  عملیات 
ورزش ها

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

24جمع25جمع29جمع



190  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 9گروه تحصیلی: خدماتکد رشتة تحصیلی: 104110رشتة تحصیلی: حمل و نقل

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  ســفر  خدمــات 
گردشگری

8
حمل  عملیات  سازمان دهی 

بار
8

عملیات راهداری و نگهداری 
راه

8

سیستم های نگهداری و 
کنترل پایانه

8
فنون تصدی گــری حمل و 

نقل
8عملیات ایمنی و امدادرسانی 8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 9گروه تحصیلی: خدماتکد رشتة تحصیلی: 104120رشتة تحصیلی: ناوبری

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8هدایت کشتی8ماهی گیری8ایمنی در دریا

8عملیات روی کشتی8دریانوردی8ملوانی

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه كشی فنی رایانه ای

22جمع25جمع29جمع


