
خدمات:زمینه8: کد گروه

ساعت/واحدنام درسساعت/واحدنام درسساعت/واحدنام درس

32 (ديني، قرآن و اخالق)تعليمات ديني 22 (ديني، قرآن و اخالق)تعليمات ديني 12 (ديني، قرآن و اخالق)تعليمات ديني 

31عربي، زبان قرآن 21عربي، زبان قرآن 11عربي، زبان قرآن 

32فارسي22فارسي12فارسيزبان و ادبیات فارسی2

----22زبان خارجي 12زبان خارجي زبان هاي خارجی3

4
:خوشه دروس

 مطالعات اجتماعی
2تاريخ معاصر2علوم اجتماعي2جغرافيای عمومي و استان شناسي

32تربيت بدني 22تربيت بدني 12تربيت بدني 

2سالمت و بهداشت2انسان و محيط زيست

3آمادگي دفاعي----
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انسان و مهارت هاي زندگی
2مديريت خانواده و سبك زندگي2(تفكر و سواد رسانه ای- 2هنر - 1)درس انتخابي ----

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کار آفريني2الزامات محيط کار

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

(مديريت توليد-2
2----

----22رياضي 12رياضي 

----2شيمي2زيست شناسي

8پرورش مهارت های شناختي و خالق کودک8پرورش مهارت های ارتباطي و مشارکتي8مراقبت از سالمت کودک

8اجتماعي کودک- پرورش مهارت های عاطفي8پرورش مهارت های کالمي کودک8کنترل بهداشت و ايمني محيط مراکز پيش از دبستان

4دانش فني تخصصي----3دانش فني پايه

* تجمیعیکار آموزی----4ارتباط موثر

38جمع40جمع40

برنامه ویژه مدرسه10

--

شاخه فنی و حرفه ای- جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

بهداشت و سالمت: گروه تحصیلی092210: کد رشته تحصیلیتربیت کودک: رشته تحصیلی

دامنه محتواییردیف 
12پایه 11پایه 10پایه 
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شایستگی هاي فنی

جمع

( ساعت100 تا 50ساالنه )، یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حالل (سمینار)پژوهش و ارائه خالقانه:  برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند13-2 سند تحول بنیادین و بند 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

. با رعایت ترتیب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود96- 97 ساعته خوشه شایستگی هاي فنی  پایه هاي دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی 8دروس - 1

.مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازاي نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد-2

. ساعت اجرا می شود120 - 240کارآموزي متناسب با رشته  * 

تربیت دینی و اخالقی1
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-- انسان و سالمت
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شایستگی هاي غیر فنی

8

:خوشه دروس

ریاضی، )شایستگی هاي پایه فنی 

(فیزیک، شیمی، زیست شناسی

http://www.chap.sch.ir/books/4306
http://www.chap.sch.ir/books/4301

