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 مقدمه

ویژه متنوعی دارد و هم اکنون براي رسیدن به اهداف حال و آینده هاي   ها، منابع و مزیت کشور جمهوري اسالمی ایران ظرفیت
هاي مختلف  ور در تمامی حرفه و مشاغل براي بخش بهره ماهرو نیازمند نیروي کار 1404در افق ) توسعه همه جانبه و پایدار(کشور

 .باشد اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی می
براي . مهم استامر هاي اصلی براي این  و یادگیري کار و فناوري، یکی از گزینهزه تربیت وآموزش با کیفیت، کارا و اثربخش در ح

اي  هاي فنی و حرفه تحقق این موضوع، حوزه تربیت و یادگیري کار و فناوري در بخش آموزش عمومی، متوسطه نظري و به ویژه شاخه
 .دنکن و کاردانش نقش پررنگی را ایفا می

سند برنامه هاي تکلیفی در اسناد باالدستی  اي و کاردانش بر اساس گزاره هاي فنی و حرفه سند طراحی مفهومی آموزش براي شاخه
و ) 8تا  4بندهاي (هاي کالن در بخش تحول و سیاست) 2و  1بندهاي ( هاي ابالغی کشور دربخش اشتغال سیاستهمچنین  ،درسی

و توصیه ) بیانیه حوزه یادگیري و کار و فناوري( سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی ایران 6و  3قانون اهداف آموزش و پرورش مواد 
و به استناد جداول ) 2010(و یادگیري براي مشاغل) 1989(اي المللی آموزش فنی و حرفه و پیمان نامه بین) 195(المللی  هاي بین نامه

ISCO 2008  وONET فناوري ، برنامه درسی گروه . . . )، استرالیا و آلمان( ه در کشورهاي پیشرفتهو مطالعات تطبیقی انجام یافت 
 .چوب و کاغذ تهیه شده است

یبا موچب پیدایش هاي مقاوم و ز در کشور با توجه به تنوع آب و هوا، انواع درختان صنعتی با چوب کاغذ و چوب يفناوررشته 
 .شده است. . . و کاغذ سازي بري، تخته خرده چوب، تخته فیبر  سازي، چوب ، مبلهاي کابینت سازي کارخانه
، تربیت نیروي انسانی ماهري است که به ارزش حیاتی چوب واقف بوده  کاغذ و چوب يفناوردست اندرکاران رشته جمله اهداف از 

لذا در اجراي  .توانایی رفع نیازهاي بازار کار را داشته باشدهاي جدید صنایع چوب و کاغذ  و با دانش و مهارت الزم در استفاده از فناوري
که یکی از  کاغذ و چوب يفناورتهیه و تدوین سند برنامه درسی رشته سند برنامه درسی ملی و تغییر نظام آموزشی به منظور 

و  ISCO 2008است با استفاده از استانداردهاي مشاغل و به استناد اسناد دنیاي کار از جمله جداول  ساخت و تولیدگروه هاي  رشته
ONET  در  شغل 700و مطالعه تطبیقی کشورهایی چون انگلیس، آلمان، استرالیا و آمریکا و همچنین مرکز آمار کشورمان از مجموع

رشته  30حرف درگروه مختلف با  12به  1-6بندي گردید و در جدول  معج 1-5تا  1-1شغل که در جداول  258گروه صنایع چوب به 
اي و بر اساس نیاز جامعه و  اي با رویکرد کمک تکنسین مبلمان صفحه از مجموع این مشاغل جدول توسعه حرفه. شغلی تفکیک شد

حرفه اي در  –زشی گروه تحصیلی برنامه هاي درسی و آمو .چوبی شکل گرفتو فرآورده هاي فراوانی استفاده مردم از محصوالت 
و تحقق ) ع(قرآن کریم و عترت  - )ص(ایرانی و با تکیه بر میراث گران بها و ماندگار رسول اهللا  –راستاي فرهنگ و تمدن اسالمی 

با بهره گیري از الگوي پیشرفته و بومی زمینه تربیت  1404و چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی در افق ) عج(جامعه عدل مهدي 
مسئولیت براساس معنویات مقام معظم رهبري، و بر پایه اقتصاد مقاومتی تهیه  نسلی موحد، مومن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به

 .شده است
 

برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، : است محتواي سند راهنماي برنامه درسی بتواند برايامید 
بی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیا

شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در 
ل راهبردهاي یاددهی و یادگیري هدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصو

 .مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود



٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت و تولید گروه
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 :تحصیلی اهداف دوره و شاخه 

 شاخه فنی و حرفه اي

 تربیت و اجتماعی و سیاسی وبینش اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی –ایمانی –عقلی یکپارچه

 کشور در و کارآفرینی نوآوري، تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مبتنی مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر
 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -

 و تولیداهمیت و ضرورت گروه ساخت 

هاي بشر در هر زمینه علمی و در هر شاخه و رشته نیاز به تجهیزات و ابزارهاي مخصـوص  براي اجرایی نمودن تفکرات، خالقیت
بایست به وسیله گروهی از صـنعت تبـدیل بـه تجهیـزات و وسـایل      به عبارتی حاصل تفکري خالقانه و ابداعات علمی و فنی می. است

طرف دیگر این تولیدات بایستی از هر جهت داراي کیفیت حداکثري باشند که تنهـا راه رسـیدن بـه آن     از. جهت نیل به اهداف گردد
 . لذا گروه ساخت و تولید به منظور نیل به چنین اهدافی تشکیل شده است. نگرش تولید افزارمند درست و مبتنی بر اصول است

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 

 ايحرفه-تحصیلی
 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت

 چوب فناوري -071530فناوري فلزي -071610فناوري خودرو  -071520 متالورژي -071510افزار  هاي ماشینفناوري 
 -073210 ساختمان -078810مکاترونیک -071320فناوري تاسیسات سرمایشی و گرمایشی -072220و کاغذ
فناوري ماشینهاي  -071410الکترونیک -071310الکتروتکنیک -068810رایانه ايشبکه و نرم افزار  -073220عمران

 071540هاي صنعتیفناوري ماشین -071620کشاورزي
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 ساخت و تولید اي در گروه حرفه –مسیرهاي هدایت تحصیلی 
 
 

 
 



۸ 

 ساخت و تولید گروه مشترك جدول دروس

 

 1: گروه تحصیلی  کد ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

 0722200110  کابینت آشپزخانه طراحی و ساخت 1
مشترك در 

 گروه
 0107و 106 و0105و  0104و  0103و  0102و  0101 180 120 دهم

، مدیریت مواد و )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب 
، مدیریت زمان )N53(، نقش در تیم )N66(تجهیزات 

)N64( تصمیم گیري،)N12(مسئولیت پذیري ،)N72( ،
 )N14(، تفکر انتقادي )N73(درستکاري و کسب حالل 

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         
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 دیتول و ساختگروه جدول دروس شغلی پایه دهم در 

 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 اي رایانه افزار نرم و شبکه ساخت مصنوعات فلزي سبک فناوري فلزي
 سیستم نگهداري و اندازي راه نصب،

 کاربردي افزارهاي نرم و عامل

 الکترونیک يسوار يخودروها ينگهدار و سیسرو فناوري خودرو
تخصصی قطعات الکتریکی و عرضه 

 الکترونیکی

 افزار هاي ماشینفناوري 
و  دستی فرم تغییر روش به تولید

 ماشینی 
 فلزي قطعات تولید لورژيامت

 فناوري تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
نصب و راه اندازي سیستم هاي انتقال 

 آب گرم
 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم مکاترونیک

 ساختمان برق کشی وسیم کشی نقشه الکتروتکنیک خانه آشپز نتیکاب ساخت و یطراح و کاغذ فناوري چوب

 سنتی سازي ساختمان ساختمان يکشاورز ينهایوکاربردماش ينگهدار فناوري ماشینهاي کشاورزي

 ---- عمران --- فناوري ماشین هاي صنعتی

 اجرایی برنامه درسی گروه ساخت و تولید الزامات

 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 
به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار هاي  اجراي برنامه درسی ملی

فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش،
 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. فنی و تخصصی می باشد

تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلف درون آموزش و پرورش و تاییـد و   .1
 ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

مجریان در سطوح مختلـف بـا   آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه  طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعـم از کارشناسـان، مشـاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور         ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3
 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛

 هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛ اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت  .4

فرهنگ سازي و نهادینـه کـردن آن بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرون         ،بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی .5
 آموزش و پرورش؛ 

پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعـات و پـژوهش هـاي    فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي  .6
 مورد نیاز؛

ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهـت ارتقـاي سـطح     .7
 عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

 .هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي تجهیز مدارس به فناوري .8

 :گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

.ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیردمورد  سال برنامه درسی گروه ساخت و تولید 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 رشته تحصیلی فناوري چوب و کاغذ
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 کاغذ و چوب يفناوراهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

انسان است چرا که این دانش  مصادف با خلقت دانش استفاده از چوب و کاربردهاي این ماده طبیعی داراي قدمتی بسیار طوالنی و
سوره هود مشهود  36مصداق بارز چنین شغلی ارزشمندي در آیه . اي داشته است زندگی انسان جلوه قابل توجه هاي در تمام عرصه

تی ح. باشدمند نشده  زندگی خود بهره شاید هیچ فردي را نتوان یافت که حداقل از یک محصول ساخته شده از چوب در طول. است
 .استچوبی  هاي وردهعی میزان سرانه مصرف از چوب و فرآهاي پیشرفت یک جامعه یا کشور به نو توان گفت یکی از شاخصه می

هاي پزشکی به  هاي گوناگون آنان در استفاده از محصوالت چوبی، و توصیه ها و سلیقه با توجه به رشد روزافزون جمعیت انسان
و  کاغذ و چوب يفناور  هاي علمی در رشته در فرهنگ استفاده از مبلمان حتی در مناطق روستایی پیشرفتمنظور حفظ سالمت انسانها 

ها که منابع مواد اولیه  و از این طریق از تخریب بیشتر جنگل. هاي علمی مختلف توانسته است سالیق مختلف را پوشش دهد یابی دست
  .طبیعی این رشته است جلوگیري نماید

اي است که هیچ گونه آلودگی براي محیط زیست نداشته و  از دیدگاه دیگر چوب به عنوان یک ماده اولیه در صنعت از نادر مواد اولیه
تربیت نیروي . باشد ها می لذا به منظور بهره وري بهتر از چوب که نتیجه مستقیم آن حفظ جنگل. حیط زیست داردمخوانی کاملی با  هم

جهت بهبود بهره برداري از  اي کشور در ریزي آموزشی دقیق، تغییرات کارآمد در نظام آموزش فنی و حرفه امهانسانی متخصص، برن
 .هاي مهارتی این رشته متناسب با نیاز بازار کار ضرورت دارد آموزش
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 آموزشینیازسنجی 

پیشرفت در چنین جوامعی صنایع آن کشور  هاي شاخصمی شود که یکی از  سوبجز جوامع در حال پیشرفت مح کشور ایران
حوزه هاي و خیل عظیمی از نیروي کار کشور به  به حساب آمدهیکی از بزرگترین صنایع  چوب و کاغذدر کشور ایران صنعت . است

شغل و حرف مورد نیاز در سطح  258رکز آمار ایران این صنعت شامل آمار منتشر شده م بر اساس. دارداین صنعت اختصاص مختلف 
 96اي  هاي اعالم شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان فنی و حرفه و بر اساس مهارت ملی را به خود اختصاص داده

سازي، بازرگانی و فعاالن صنعت مبلمان  داري، ماشین به همین نسبت صنعت جنگل. عنوان شغل براي این صنعت معرفی نموده است
 . این صنعت نیز رشد کرده و قشر عظیمی از نیروهاي کار کشور را به خود اختصاص خواهد داد

هاي ماهر و تحصیل کرده به خوبی احساس  با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي در صنایع چوب و کاغذ، وجود کارگران و تکنسین 
بر اساس آمار منتشره . باشد اي آموزش و پرورش می بیت چنین نیروهایی بر عهده نظام آموزش فنی و حرفهشود که سهم زیادي از تر می

مترمکعب است  1/0هاي چوبی کشور در حدود  از سوي دبیر انجمن صنایع چوب ایران هم اکنون میزان سرانه مصرف چوب و فراورده
دهد رشد صنعت  مترمکعب است که نشان می 8/0کشورهاي پیشرفته  و مصرف سرانه مترمکعب 4/0مصرف متوسط جهانی که میزان 

از مواد دیگري که مورد توجه کارشناسان این . چوب و کاغذ طی سالهاي آینده در کشور به مراتب بیشتر از رشد جهانی خواهد بود
هاي زودبازده  خش مشاغل و بنگاهبر اساس نظر کارشناسان صنعت مبلمان در ب. باشد توجه به بخش اقتصاد این صنعت است رشته می

متقاضیان ورود به این بخش خواهد شد که نتیجه آن رشد تعداد فعاالن این باشد که همین عامل در کنار درآمد خوب باعث افزایش  می
تا سال بر همین اساس روند رشد مشاغل مربوط به این حوزه بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان . باشد هاي آینده می رشته در سال

با توجه به . هاي چوبی خواهد شد شود که باعث جلوگیري از واردات بی رویه چوب و فراورده بینی می درصد پیش 50حدود  1405
متصور شد که توجه به گسترش این رشته در  کاغذ و چوب يفناورروي رشته  توان چشم انداز وسیعی پیش موارد عنوان شده می

 .گردد بیش از پیش متذکر میاي کشور را  آموزش فنی و حرفه
که  نفر را مشغول بکار کند 650000حداقل  تعدادکشور  صنایع چوبباید  1404ساله کشور در سال  20هدف سند چشم انداز  

نصب انواع به همین نسبت صنعت خدمات پس از . خواهد بودرقم بسیار باالیی است و نشان دهنده رشد این صنعت در سال هاي آینده 
این صنعت نیز رشد کرده و قشر عظیمی از نیروهاي کار  رویه کوبان مبلمان منزل واداري درو تعداد تعمیرکاران و  و دکورکابینت 
 . در این حرفه شغلی اشتغال خواهند داشتکشور را 
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 :)سنجی آموزشامکان (تخاب واحد حرفه آموزشی ان
 

 صنایع چوب  :گروه فرعی حرفه
  :88کد
  :08کد 

 75220191 :واحد حرفه
  :88کد
  :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 باالخیلی  باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

در آمادگی آموزش و پرورش -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

  شاخه کاردانش           شاخه فنی و حرفه اي    خیر     بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود
نسانی ماهر و کارآمد به با توجه به پیشرفت صنعت و استفاده از فناوري پیشرفته در صنایع چوب از یک طرف و محدودیت منابع جنگلی و افزایش جمعیت، تربیت نیروي ا  

در این خصوص با توجه به . باشد ارخانجات وابسته به صنایع چوب امري ضروري میها و ک منظور استفاده بهینه از منابع چوبی و جلوگیري از حیف و میل مواد براي کارگاه
هاي سنتی نیز جوابگوي نیازهاي جامعه نبوده و تولیدات این واحدهاي صنعتی عمدتاً قابل رقابت با محصوالت  واحد تولیدي در کشور، آموزش 60000فعالیت بیش از 

هاي فنی مناسب به منظور جذب فارغ التحصیالن آن در بازار و صنایع وابسته به نحو بسیار  توان با آموزش کاري در جامعه را میاز طرف دیگر بحران بی. باشند وارداتی نمی
این . تواند در تولید مصنوعات چوبی با کیفیت بسیار مفید باشد هاي صحیح علمی و فنی به طور اصولی می بدیهی است در این ارتباط آموزش. مطلوبی بهبود بخشید

بدین . تواند محقق شود اي می هاي فنی و حرفه آالت و تکنولوژي روز باید توام باشد که با تجه به استعدادهاي هنرجویان هنرستان ماشین, ها با شناخت مواد و مصالح آموزش
هاي خارجی تولید نمود  ا کاالي چوبی به مراتب بهتر از نمونهتوان با به کارگیري علوم فنی و تخصصی و توام نمودن آن با تجربه، نه تنه ترتیب در نظام آموزشی جدي می

توان کشور را به عنوان قطب صادرات محصوالتن چوبی در منطقه  اي نه چندان دور می همچنین در اینده. بلکه از خروج ارز از کشور و واردات این مصنوعات جلوگیري کرد
 .تواند نقش بسیار مهمی را داشته باشد اي می در شاخه فنی و حرفهو کاغذ چوب فناوري اي رشته  براي نیل به این هدف آموزش فنی و حرفه. تبدیل نمود
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 ):امکان سنجی آموزش(تخاب واحد حرفه آموزشی ان
 

 صنایع چوب  :گروه فرعی حرفه
 072220 :88کد
 75220191 :08کد 

 کمک تکنسین مبلمان صفحه اي :واحد حرفه
 71150192 :88کد
 71150192 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/تامین تجهیزات هزینه-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

  شاخه کاردانش           شاخه فنی و حرفه اي    خیر     بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود
نسانی ماهر و با توجه به پیشرفت صنعت و استفاده از فناوري پیشرفته در صنایع چوب از یک طرف و محدودیت منابع جنگلی و افزایش جمعیت، تربیت نیروي ا    

در این . باشد امري ضروري می ها و کارخانجات وابسته به صنایع چوب کارآمد به منظور استفاده بهینه از منابع چوبی و جلوگیري از حیف و میل مواد براي کارگاه
هاي سنتی نیز جوابگوي نیازهاي جامعه نبوده و تولیدات این واحدهاي صنعتی عمدتاً  واحد تولیدي در کشور، آموزش 60000خصوص با توجه به فعالیت بیش از 
هاي فنی مناسب به منظور جذب فارغ التحصیالن آن در بازار  آموزشتوان با  از طرف دیگر بحران بیکاري در جامعه را می. باشند قابل رقابت با محصوالت وارداتی نمی

تواند در تولید مصنوعات چوبی با  هاي صحیح علمی و فنی به طور اصولی می بدیهی است در این ارتباط آموزش. و صنایع وابسته به نحو بسیار مطلوبی بهبود بخشید
هاي فنی  آالت و تکنولوژي روز باید توام باشد که با تجه به استعدادهاي هنرجویان هنرستان ماشین, مصالح ها با شناخت مواد و این آموزش. کیفیت بسیار مفید باشد

توان با به کارگیري علوم فنی و تخصصی و توام نمودن آن با تجربه، نه تنها کاالي چوبی به  بدین ترتیب در نظام آموزشی جدي می. تواند محقق شود اي می و حرفه
توان کشور را  اي نه چندان دور می همچنین در اینده. هاي خارجی تولید نمود بلکه از خروج ارز از کشور و واردات این مصنوعات جلوگیري کرد ز نمونهمراتب بهتر ا

شاخه فنی و  درفناوري چوب و کاغذ اي رشته  براي نیل به این هدف آموزش فنی و حرفه. به عنوان قطب صادرات محصوالتن چوبی در منطقه تبدیل نمود
 .تواند نقش بسیار مهمی را داشته باشد اي می حرفه

 

 



۱٥ 

 فناوري چوب وکاغذرشته  اهداف تفصیلی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي صفات خدا،آیات (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
استنباط، تامل، استدالل، (

تدبر، ،توجه،تجزیه و تحلیل

درك، ،کشف،نقد

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه  -1
   شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
در رشد ناخالص داخلی و  صنایع چوب تفکر در نقش -3

 خودکفایی
نگهداري  درك ویژگی هاي خود باوري در فرایند تعمیر و -4

 الت صنایع چوب آ ماشین
تحلیل مسایل موجود در حرفه کارگر ماهر صنایع چوب  -5

 اي  کمک تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
تفکر در نگرش سیستمی موجود در آفرینش موجودات  -3

 ازجمله جنگلها و درختان جهان،
م توجه به احادیث جهت ارزش گذاري به یادگیري مادا -4

 ) زگهواره تا گور دانش بجوي(العمر و کسب اطالعات 
تدبر در آیات الهی و احادیث در اهمیت تالش و کوشش -
 )لند همتب(
توجه به احکام اقتصاد اسالمی در کسب روزي حالل در  -5

حرفه کارگر ماهر صنایع چوب و کمک تکنسین مبلمان 
 اي صفحه

 شایستگی پایه  -1
  هاي یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه -2
توجه به کاربرد فناوري درجهت کاهش هزینه و ارتقاي  -3

 تولید محصوالت چوبی وري خدمات ارائه شده به مشتري در بهره
توجه به عدالت خواهی در امور مرتبط با فرآیندهاي مشتري  -4

 مداري در کیفیت انواع مصنوعات چوبی
کاهش زمان و تفکر و اندیشه ورزي درعیب یابی صحیح جهت  -5

هزینه هاي مشتري در حرفه کارگر ماهر صنایع چوب و کمک 
 اي تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
  شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به کسب مداوم اطالعات در حیطه ایمنی و بهداشت  -3

 محیط کار کارگاههاي تولیدي صنایع چوبی
هاي  درهنگام کار با آالیندهتوجه به مفهوم حفظ سالمت  -4

 و تخته خرده چوب MDFهاي برش کارکاه محیطی در  زیست
در تعیین  تجزیه و تحلیل ایمنی کار با ابزار و ماشین آالت -5

عیوب حرفه کارگرماهر صنایع چوب و کمک تکنسین مبلمان 
 اي صفحه

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 باور به اخالق حرفه اي در تولید محصوالت چوبی -3

 برابر کیفیت کارهاي تولیديالزام به مسئولیت پذیري در  -4

عملی در تولید محصوالت چوبی مطابق شرایط  التزام -5
  فرهنگی و بومی به منظور خودکفایی

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
نگرش سیستمی و ایمان و باور به نقش الهی در آفرینش  -3 

 همه موجودات ودرختان

ایمان به تأثیر توکل برخدا در شغل، جهت دستیابی به  -4
 حیات طیبه

التزام قلبی به حضور خدا درانجام صحیح کارهاي موجود  -5
حرفه کمک تکنسین  در حرفه کارگر ماهر صنایع چوب و

  اي مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
نگرش مطلوب در کارآفرینی مورد نیاز بخش خدمات پس از  -3

 فروش محصوالت چوبی

 نشاط باور به روابط انسانی جهت ایجاد کار با -4

مندي مشتري بر رضایت الهی و افزایش  باور به تأثیرات رضایت -5
صنایع چوب و حرفه کمک  ماهر درحرفه کارگردرآمد حالل 

 اي  تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
اي درکاهش آالیندگی فعالیت مراکز  التزام به اخالق حرفه -3

 تولیدي محصوالت چوبی

قبال حفظ  اي در داشتن مسئولیت حرفهالتزام قلبی به  -4
 محیط زیست براي نسل هاي آینده

بدون  باور به نقش موثر آثار تخریبی قطع درختان جنگل و -5
 جایگزینی در تغییرات مخرب زیست محیطی

 علم
کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
و آگاهی از نگرش سیستمی در تولید مبلمان بصیرت  -3

 اي صفحه
آگاهی از محاسبات ریاضی و نقشه خوانی در وظایف تولید  -4

 مبلمان
 هاي چوبی هاي خردورزي در تحلیل سازه روش -
شناخت وظایف و مراحل انجام کارهاي حرفه کارگر ماهر  -5

 صنایع چوب

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
آگاهی از احکام اسالم درتاثیر مسئولیت هاي فردي در  -3

 موفقیت کار تیمی
بصیرت نسبت به صفت حقیقت جوي الهی در کسب  -4

 علوم و صنایع چوب
آگاهی از احکام اسالم در زمینه کار و فعالیت هاي  -5

کمک  ماهر صنایع چوب و حرفه حرفه کارگر اقتصادي
 اي تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
بصیرت نسبت به تاثیر ایجاد کسب و کار تولید مصنوعات  -3 

 چوبی در رونق اقتصاد کشور
آگاهی از اثرات قانون گرایی در مناسبات اجتماعی محیط کار  -4

 تولید محصوالت چوبی
مرتبط با خدمات قابل ارائه در منازل و ادارات شناخت مشاغل  -5

 متناسب با توسعه حرفه اي

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
هاي کارخانجات تولید مبلمان  کسب اطالعات شغلی حرفه -3

 مرتبط با استانداردهاي محیط زیست
امحاء هاي دفع و  آگاهی از مسئولیت حرفه اي درقبال روش -4

هاي  مواد خطرناك و پسماندهاي کارخانجات تولیدي فراورده
 چوبی

آگاهی از پیامدهاي غیر صحیح و اسراف در مواد اولیه تولید  -5
 محصوالت چوبی



۱٦ 

 فناوري چوب وکاغذرشته  اهداف تفصیلی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي صفات خدا،آیات (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 توانایی کاربرد فناوري در انجام تولید و تعمیرات مبل -3
تالش درجهت تقویت حس مسئولیت پذیري در انجام  -4

 وظایف شغلی
کسب مهارت هاي تخصصی وظایف موجود در حرفه کارگر  -5

 اي ماهر صنایع چوب و حرفه کمک تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 پایبندي به اخالق حرفه اي و احکام اقتصاد اسالمی -3

تالش درجهت انجام خیرخواهانه وظایف شغلی رشته  -4
 فناوري چوب با نگرش الهی

عمل به حقوق الهی درتمام ابعاد حرفه کارگرماهر صنایع  -5
 اي چوب و حرفه کمک تکنسین مبلمان صفحه

 ستگی پایه شای -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
تالش درجهت ارتباط موثر با خبرگان شغلی و حرفه اي درکار  -3

 تولید مبل
عمل به آداب اخالق اسالمی در رعایت حقوق مشتري درکار  -4

 نصب انواع کابینت و چیدمان مبلمان
مهارت مسندسازي فعالیت هاي تیم و گروه کاري درحرفه  -5

  اي صنایع چوب و حرفه کمک تکنسین مبلمان صفحهکارگر ماهر 
 مشارکت با دیگران در ساماندهی محیط کار -

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
به کارگیري فناوري هاي نوین جهت جلوگیري از پراکندگی  -3

 لید محصوالت چوبی.آالینده هاي زیست محیطی کارخانجات تو
قوانین زیست محیطی در کارخانجات ) عمل به(به کاربستن  -4
 لید محصوالت چوبی.تو
صنایع به کارگیري اصول زیست محیطی درحرفه کارگرماهر  -5

 چوب و حرفه کمک تکنسین مبلمان

 اخالق
تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 رعایت اخالق حرفه اي در تولید مبلمان  -3
 ارزش گذاري براي علم آموزي و یادگیري مادام العمر -
ارزش قائل شدن براي کار و معاش حالل و داشتن روحیه  -4

 ،متخلق به اخالق اسالمی(تالش مستمر درمشاغل صنایع چوب 
 ) کسب حالل

استفاده بهینه از تجهیزات و ادوات در حرفه کارگر ماهر  -5
 اي صنایع چوب و کمک تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
رعایت تقواي الهی در کارآفرینی و ایجاد کسب و کار  -3

 حالل
ام وظایف ارزش قائل شدن براي صفت عدل الهی درانج -4

 مشاغل مربوط به تولید مصنوعات چوبی 
 تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت درحرفه کارگرماهر -5

 اي صنایع چوب و کمک تکنسین مبلمان صفحه

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
پایبندي به حقوق همکاران درارتباط موثر و کار تیمی درحرفه  -3

 وبصنایع چ
ارزش قائل شدن براي روحیه تعاون و جمع گرایی در وظایف  -4

 شغلی خدمات نصب و نعمیر کابینت و پارکت و دیوارپوش
تعهد به انجام کارهاي محول شده با دقت کامل درحرفه کارگر  -5

 اي صنایع چوب و کمک تکنسین مبلمان صفحه ماهر

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
التزام به استفاده از علوم و فناوري هاي نوین در تولید  -3

 مبلمان به منظور دستیابی به حفظ اصولی محیط زیست 
ارزش قائل شدن براي مخلوقات هستی و محیط زیست با  -4

 توجه به اصول اخالق اسالمی در مشاغل صنایع چوب
نگرش محیط کار سالم و آراسته و پرهیز از گذاري به  ارزش -5

صنایع چوب و کمک تکنسین  مصرف گرایی درحرفه کارگرماهر
 اي مبلمان صفحه

 



۱۷ 

 و کاغذ فناوري چوب آموزان ورودي به رشتهدانش ویژگی هاي
 

 دانش

 فناوري چوب و کاغذعالقه به تحصیل در رشته  -
 کاغذ و چوب يفناورآشنایی با اهداف رشته تحصیلی  -

 ...انواع توانایی از قبیل فیزیکی، ادراکی، روانی حرکتی و  -
داشتن شرایط الزم از قبیل نمرات درسی و معدل مورد قبول، آگاهی از محتواي گروه تحصیلی  -

، )نمره پودمان تخصصی رشته مورد نظر% 70کسب ( ت و تولیدساخپودمان هاي مشترك تخصصی گروه 
 مهارت هاي اجتماعی و ارتباطی

 مهارت
 رشته مورد عالقه  به عنوان و کاغذ فناوري چوبرشته  انتخاب -
 کاغذ و چوب يفناوردارابودن توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی  -
 کاغذ و چوب يفناور تحصیل در رشته شرایط الزمدارا بودن  -

 

 

 قدرت و قوت جسمانی براي جابجایی مواد اولیه و ابزارها انعطاف پذیري اعضاي بدن و تعادل جسمی -1

 بیان شفاهی و همچنین موقعیت در محیط و درك وضعیت –درك نوشتاري  –درك شفاهی  -2

 هماهنگی اعضاي حرکتی آمادگی دست و بازو -3

 )حساسیت شنوایی –توانایی تشخیص رنگ  –توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور (توانایی حسی  -4

 )درك مطلب –گوش دادن فعال  –نوشتن  –صحبت کردن (وجود مهارت هاي پایه  -5



۱۸ 

 در دوره کاردانی صیلی در رشته و گرایشمسیرهاي هدایت تح



۱۹ 

 و کاغذ فناوري چوب مشاغل قابل احراز در گروه و رشته

 کارگر ماهر صنایع چوب 

  7522191کد 

 اي  کمک تکنسین مبلمان صفحه 

 7115192کد 
 شغل/نام گروه کاري ردیف  شغل/نام گروه کاري ردیف

 طراح و نقشه کش مبلمان اداري 1  کشی کابینت  نقش 1

 سازنده میزتحریر کودك و نوجوان و زیرتلویزیونی 2  سازنده یونیت کابینت 2

 سازنده جاکتابی و قفسه اداري 3  سازنده کشوي کابینت 3
 سازنده میز جلومبلی 4  سازنده در کابینت 4

 سازنده صندلی چوبی 5  مونتاژکار و نصاب کابینت 5

 طراح ونقشه کش مبلمان منزل 6  کش مبلمان کودك طراح و نقشه 6
 سازنده میز مدیریت و میز کنفرانس اداري 7  سازنده جاکتابی کودك و نوجوان 7
 سازنده میز کامپیوتر 8  سازنده قاب آینه و ویترین و جاکتابی کودك 8
 سازنده مبل تکی 9  سازنده صندلی ارایش و نیمکت آموزشی 9
 سازنده لوازم چوبی پارك 10  آالتنصاب یراق  10
 سازنده درهاي پرسی، میز آرایش و دراور 11  طراح و نقشه کش مبلمان اتاق خواب 11
 تعویض کار قطعات معیوب ماشین آالت 12  سازنده کمد لباس و پاتختی 12

 سیلر و کیلرکاري 13  سازنده کمد لباس و لوازم کودك 13

 فنربند و نوارکش 14  ماشین آالت کاري  تعویض کار تسمه و روان 14

 لفاف کار و اسفنج کار 15  کار ماستیک پوششی و فوري رنگ 15

 



۲۰ 

 و کاغذ فناوري چوب اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

 و شغلیگر

ک

کمک

تکنسین

مهندسحر



۲۱ 

 

 چوب وکاغذفناوري  اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی صنایع چوب    
 

  75220191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر صنایع چوب :نام حرفه 

  71150191 :کد 2 :سطح )    اي صفحه مبلمان( تکنسین کمک :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح تکنسین صنایع چوب :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تولید کابینت چوبی 
 آشپزخانه

 نصب یراق کابینت چیدمان و نصب کابینت مونتاژ کابینت ساخت در کابینت ساخت کشوي کابینت ساخت یونیت کابینت نقشه کشی کابینت

01  218 134 101 L1 40 20 102 L1 40 35 103 L1 35 15 104 L1 25 22 105 L1 20 10 106 L2 32 20 107 L1 26 12 
 

تولید مبلمان چوبی 
 صفحه اي خانگی

نقشه کشی مبلمان 
 مسکونی

ساخت شابلون و الگوي 
 مبلمان مسکونی

 مونتاژ نهایی مبل ساخت میز جلو مبلی ساخت مبل دونفره ساخت مبل تکی تولیدنمونه سازي قبل از 

02  282 129 201 L3 25 20 202 L3 15 10 203 L3 15 10 204 L2 48 14 205 L3 25 16 206 L2 30 10 207 L3 10 8 
 

 
نصب قطعا ت تکمیلی 

 ویراق
    ساخت میز زیر تلویزیونی ساخت صندلی چوبی ساخت میز ناهار خوري

    208 L1 24 8 209 L3 25 15 210 L2 43 10 211 L2 25 8             
 

تولید مبلمان چوبی 
صفحه اي کودك و 

 نوجوان

نقشه کشی مبلمان 
 کودك و نوجوان

ساخت کمد لباس و لوازم 
 کودك و نوجوان

ساخت میزتحریر و 
 صندلی کودك و نوجوان

ساخت جاکتابی کودك و 
 نوجوان

 ساخت گهواره کودك 
ساخت تختخواب کودك 

 و نوجوان
نصب قطعات کمکی 

 مبلمان کودك و نوجوان

03  191 119 301 L2 40 22 302 L1 20 15 303 L2 36 20 304 L1 25 15 305 L3 20 17 306 L3 30 15 307 L1 20 15 



۲۲ 

 

 فناوري چوب وکاغذ دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  75220191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر صنایع چوب :نام حرفه 

  71150191 :کد 2 :سطح )    اي صفحه مبلمان( چوب صنایع تکنسین کمک :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح تکنسین صنایع چوب :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تولید سرویس خواب 
 صفحه اي چوبی

نقشه کشی سرویس  
 خواب 

 ساخت قاب آیینه
ساخت میز آرایش و 

 ساخت دراور
ساخت ویترین و ساخت 

 کتابخانه
 ساخت صندلی آرایش

ساخت تختخواب یک 
 نفره و دونفره

 ساخت تختخواب تاشو

04  232 126 401 L2 40 20 402 L1 15 10 403 L2 25 20 404 L1 25 12 405 L1 20 12 406 L3 25 12 407 L3 20 10 
 

 ساخت پاتختی ساخت کمد لباس 
ساخت میز کامپیوتر و 

 میز تحریر
    

    408 L1 16 10 409 L1 26 10 410 L2 20 10                 
 

تولید مبلمان اداري 
 اي صفحه

نقشه کشی مبلمان 
 اداري

ساخت و نصب فریم 
 چوبی

ساخت میزمدیریت و 
 اداريمیزکنفرانس 

ساخت جاکتابی و 
 اي هاي اداري صفحه قفسه

ساخت فایل و 
 هاي چندکشویی کابینت

 ساخت نیمکت آموزشی ساخت پارتیشن اداري

05  289 179 501 L2 60 40 502 L3 15 11 503 L2 42 25 504 L1 35 20 505 L3 40 25 506 L3 20 15 507 L1 25 20 
 

 
مونتاژ مبلمان اداري در 

 محل استقرار

نصب مبلمان اداري و 
 چیدمان در محل استقرار

     

    508 L3 20 10 509 L3 17 8                     



۲۳ 

 

 فناوري چوب وکاغذ رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  75220191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر صنایع چوب :نام حرفه 

  71150191 :کد 2 :سطح )    اي صفحه مبلمان( چوب صنایع تکنسین کمک :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح تکنسین صنایع چوب :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 تولید در و پنجره چوبی
نقشه کشی در و پنجره 

 چوبی

ساخت شابلون و 
الگوهاي در و پنجره 

 چوبی

ساخت انواع درهاي 
 پرسی

ساخت درهاي قاب و 
 تنکه

 ساخت درهاي ضدسرقت
ساخت پنجره هاي ساده 

 و کتیبه دار
ساخت پنجره هاي   

 تزئینی

06  225 122 601 L3 25 15 602 L3 20 5 603 L2 40 13 604 L3 20 17 605 L3 20 10 606 L3 20 10 607 L3 20 10 
 

 
هاي  ساخت پنجره
 دوجداره

نصب یراق آالت درو 
 پنجره چوبی

نصب و مونتاژ در و 
 پنجره چوبی

    

    608 L3 20 15 609 L3 20 10 610 L3 20 17                 
 

 تولید دکوراسیون داخلی
نقشه کشی دکوراسیون 

 داخلی
ساخت سالن آموزشی، 

 کنفرانس و جلسات
 مجموعه سوناساخت 

ساخت کف و سقف و 
 دیوار کاذب

ساخت اتاق استودیو و 
 هاي آکوستیک سالن

ساخت سالنهاي آمفی 
 تئاتر و سینما

 

07  159 95 701 L3 34 20 702 L3 20 10 703 L3 35 15 704 L3 20 13 705 L3 20 15 706 L3 30 22     
 

تولید مبلمان چوبی 
 شهري

نقشه کشی مبلمان 
 شهري

 ساخت نرده هاي چوبی
ساخت سایه بان 
 وآالچیقهاي چوبی

 صندلیهاي پاركساخت 
ساخت لوازم بازي چوبی 

 ها در پارك
ساخت خانه هاي پیش 

 ساخته چوبی
ساخت نماي خانه هاي 

 چوبی

08  148 90 801 L3 21 14 802 L3 30 14 803 L3 20 14 804 L3 12 10 805 L2 14 10 806 L3 25 14 807 L3 26 14 



۲٤ 

 

 فناوري چوب وکاغذ انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  75220191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر صنایع چوب :نام حرفه 

  71150191 :کد 2 :سطح )    اي صفحه مبلمان( چوب صنایع تکنسین کمک :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح تکنسین صنایع چوب :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 رنگ کاري مبلمان چوبی
زیرسازي کار و ماستیک 

 کاري
رنگ کاري پوششی 

 )فوري(چوب 
رنگ کاري پوششی 

 )روغنی(چوب 
 بی رنگ کردن چوب

رنگ کاري نیتروسلولزي 
 )سیلر و کیلرکاري(

 الك و الکل کاري
سندبالست کردن  و 

 سوزاندن چوب

09  245 154 901 L1 30 25 902 L1 25 15 9,03 L1 20 12 904 L3 22 10 905 L
2 32 18 906 L3 21 16 907 L3 20 12 

 

 
ورق طالکاري و لندن 

 کاري چوب
 پتینه کاري چوب

ترك و (رنگ کاري الوان
 )چروك

    رنگ کاري برجسته

    908 L3 20 16 909 L3 15 10 910 L3 20 10 911 L3 20 10             
 

 انتخاب مدل رویه کوبی رویه کوبی مبلمان چوبی
انتخاب پارچه و مواد 

 کمکی رویه کوبی
 برش پارچه و فوم اسفنج و فوم کاري لفاف کاري نوارکشی و فنربندي   

10 0 135 80 1001 L3 10 5 1002 L1 12 6 1003 L1 0 0 1004 L1 24 10 1005 L
2 19 14 1006 L2 15 12 1007 L3 0 0 

 

 
کشیدن پارچه بر روي 

 مبل
 )دوخت(پارچه دوزي

نصب یراق آالت تزئینی 
 و مونتاژ

    لمسه دوزي

    1008 L3   1009 L3 20 16 1010 L3 15 5 1011 L3 20 12             



۲٥ 

 

 فناوري چوب وکاغذ انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  75220191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر صنایع چوب :نام حرفه 

  71150191 :کد 2 :سطح )    اي صفحه مبلمان( چوب صنایع تکنسین کمک :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح تکنسین صنایع چوب :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تعمیر و نگه داري ماشین 
 آالت صنایع چوب

 روان کاري ماشین آالت تعویض تسمه ها تعویض قطعات معیوب عیب یابی ماشین
ها و ماشین  تست دستگاه

 آالت
ها و  تعویض بلبرینگ

 ها شفت
سرویس ماشین آالت 

 cncپیشرفته 

11 0 170 103 1101 L3 25 20 1102 L2 30 10 1103 L1 10 5 1104 L1 15 6 1105 L3 30 23 1106 L3 29 15 1107 L3 31 24 
 

        

                                
 

        

                                
 

        

                                
 



۲٦ 

 

 فناوري چوب و کاغذ  شایستگی هاي غیر فنی در رشته
 

 انتخاب فناوري هاي مناسب  -1
 کارگرفته شده ه نگهداري فناوري هاي ب -2
 مسئولیت پذیري  -3
 درستکاري و کسب حالل  -4
 مدیریت زمان  -5
 تصمیم گیري  -6
 تعالی فردي  -7
 مدیریت کارها و پروژه ها  -8
 تفکر خالق -9

 نقش در تیم  -10
 تفکر انتقادي  -11
 آموزش دیگران  -12
 جمع آوري و گرد آوري اطالعات  -13
 کارآفرینی  -14

 



۲۷ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

:نام حرفه :کد و کاغذ فناوري چوب  :سطح 75220191   L1 
 

رنگ کار ماستیک  :نام شغل
 پوششی و فوري

 

تعویض کارتسمه و :  نام شغل
 روانکار ماشین آالت

 

سازنده کمد لباس و  :نام شغل
 لوازم کودك

 

سازنده کمد لباس و  : :نام شغل
 )سرویس خواب(پاتختی و 

 

طراح و نقشه کش  :نام شغل
 خواب  مبلمان اتاق

 7522 41:کد شغل 7522 42:کد شغل 752243 :کد شغل 7522 44:کد شغل 752245 :کد شغل نوبت سوم 

 401 :کد کارها 409و  408 :کد کارها  302 :کد کارها 1104و  1103 :کد کارها 902و 901 :کد کارها

 60 :زمان  5/1 :واحد 62:زمان  5/1 :واحد 35 :زمان 1 :واحد 45 :زمان 1: واحد 95:زمان 5/2: واحد

           

 نصاب یراق آالت  نام شغل

 

سازنده صندلی  :نام شغل
 آرایش و نیمکت آموزشی

 

سازنده قاب آیینه و  : :نام شغل
 و کتابخانهویترین 

 

سازنده جاکتابی  :نام شغل
 کودك ونوجوان

 

طراح و نقشه کش  :نام شغل
 مبلمان کودك

 752236 :کد شغل 752237 :کد شغل 752238:کد شغل 752239 :کد شغل 7522 40:کد شغل نوبت دوم 

 301 :کد کارها  304 :کد کارها 404و  402 :کد کارها 507و 405 :کد کارها 307و 208:کد کارها

 62 :زمان 5/1 :واحد 40 :زمان 1 :واحد 62 :زمان 5/1 :واحد 69 :زمان 2 :واحد  67: زمان 5/1 :واحد

           

مونتاژکار و نصاب  :نام شغل
 کابینت

 

 سازنده در کابینت :نام شغل

 

 سازنده کشو :نام شغل

 

سازنده یونیت  :نام شغل
 کابینت

 

 نقشه کش کابینت :نام شغل

 752231 :کد شغل 752232 :کد شغل 752233 :کد شغل 752234:کد شغل 752235 :کد شغل نوبت اول 

 101 :کد کارها 102 :کد کارها 103 :کد کارها 104 :کد کارها 107و 105 :کد کارها

 60 :زمان 5/1 :واحد 75 :زمان 5/2 :واحد 50 :زمان 5/1 :واحد 47زمان 1 :واحد 68 :زمان 5/1 :واحد

 

  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *



۲۸ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

:نام حرفه :کد و کاغذ فناوري چوب  :سطح 71150192   L۲ 
 

 لفاف کار و اسفنج کار نام شغل

 

 فنر بند و نوار کش نام شغل

 

 سیلر و کیلرکاري :نام شغل

 

تعویض کارقطعات  :نام شغل
 معیوب ماشین آالت

 

سازنده درهاي  :نام شغل
 پرسی، میز آرایش ودراور

 711541:کد شغل 7115 42:کد شغل 7115 43:کد شغل 7115 44:کد شغل 7115 45:کد شغل نوبت سوم 

 403و  603 :کد کارها 1102 :کد کارها  905 :کد کارها 1003و  1002 :کد کارها 1005و 1004: کد کارها

 98 :زمان 1 :واحد 40 :زمان 1 :واحد 50 :زمان 1 :واحد 52 :زمان 5/1 :واحد 60:زمان 5/1: واحد
           

سازنده لوازم چوبی  :نام شغل
 پارك

 

 سازنده مبل تکی  : :نام شغل

 

 سازنده میز کامپیوتر :نام شغل

 

سازنده میزمدیریت :  نام شغل
 ومیزکنفرانس اداري

 

شه کش طراح و نق :نام شغل
 مبلمان منزل 

 711536 :کد شغل 7115 37:کد شغل 7115 38:کد شغل 7115 39:کد شغل 7115 40:کد شغل نوبت دوم 

 501 :کد کارها 503 :کد کارها 410 :کد کارها 204:کد کارها 805 :کد کارها

 80 :زمان 5/1 :واحد 64 :زمان 1 :واحد 50: زمان  1 :واحد 62: زمان  5/1 :واحد 44:زمان /5:واحد
           

 سازنده صندلی چوبی:  نام شغل

 

 سازنده میز جلو مبلی :نام شغل

 

سازنده جاکتابی و :  نام شغل

 قفسه هاي اداري

 

تحریرکودك سازنده میز  :نام شغل

 تلویزیونیونوجوان و زیر 

 

طراح و نقشه کش  :نام شغل

 مبلمان اداري

 711531 :کد شغل 7115 32 :کد شغل 7115 33:کد شغل 7115 34:کد شغل 7115 35:کد شغل نوبت اول 

 501 :کد کارها 211و 303:کد کارها 504 :کد کارها 206 :کد کارها 210 :کد کارها

 68 :زمان 5/1 :واحد 89:زمان 5/2:واحد 50: زمان 1 :واحد 40 :زمان 1 :واحد 53:زمان 1 :واحد
 

 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 



۲۹ 

 فناوري چوب و کاغذ شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش حرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

 

  
 1 :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
    

  072220:کد رشته تحصیلی فناوري چوب و کاغذ: رشته تحصیلی
   

 ردیف 
 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی 
حوزه هاي  هاي خاص دیگر

 یادگیري
8 

 
 
8 
 
 

2 

3 

4 

5 

 4,0 4,0  فناوري چوبدانش فنی   6

 

7 
  کارگاه نوآوري و کار آفرینی 
 )مشترك در سه شاخه (

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 8,0 8,0 طراحی و ساخت مبلمان اداري  4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه ( فناوري و تولید 8

 8,0 8,0 طراحی و ساخت مبلمان مسکونی  2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 آشپز خانه طراحی و ساخت کابینت 9

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 10
 رنگ کاري و رویه کوبی مبلمان

 چوبی
8,0 8,0 

 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3انتخابی  رسد 11
ساخت مبلمان کودك و  طراحی و

 نوجوان
8,0 8,0       

       8,0 8,0 خواب مبلمان اتاقطراحی و ساخت        12

 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا
 .ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد

۰۰



۳۰ 

 L۱ ماهر صنایع چوبنقشه آموزش کارگر 
 10درس اول سال 

 )طراحی و ساخت کابینت(

 )ساعت 300(
 

 11درس اول سال 
 )طراحی و ساخت مبل کودك(

 )ساعت 300(
 

 11سال  دومدرس 
 )طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب(

 )ساعت 300(
 

 -60 کابینت یکش نقشه
1L 0101 

 

 -75  ساخت یونیت
1L 0102 

 

   ساخت کشو
50- 1L 0103 

کابینت    ساخت در
47- 1L 0104 

  و نصب کابینت مونتاژ

68- 1L 0105 0107و 0106و 

رنگ کار ماستیک 
     پوششی و فوري

95- 1L 0901 -
 

تعویض کار تسمه و 
   روانکار ماشین آالت

45- 1L 1103 -
 

طراحی ونقشه کشی 
 مبلمان اتاق خواب

 60- 1L 0401 
 

ساخت کمد لباس و 
  پاتختی

62- 1L 0408 
 

ساخت کمد لباس و 
 لوازم کودك

  35- 1L 0302 

  نصب یراق آالت 

67- 1L 0307  0208و 

آرایش و سازنده صندلی 
 نیمکت آموزشی

  69- 1L 0405  0507و 

 یو نقشه کش یطراح
 مبلمان کودك

 62- 1L 0301 

ساخت جاکتابی 
 کودك و نوجوان

 40- 2L 0304 
 

ساخت قاب آینه و 
 ویترین و کتابخانه     

62- 1L 0402  0404و 
 



۳۱ 

 

 

 

 L۲ اي کمک تکنسین مبلمان صفحهنقشه آموزش 

 12درس دوم سال 

طراحی و ساخت مبلمان (

 )مسکونی

 )ساعت 300(
 

 12درس سوم سال 

کوبی مبلمان  کاري و رویه رنگ(

 )چوبی

 )ساعت 300(
 

ساخت میزتحریر کودك 
  و نوجوان و میز تلویزیون

89- 2L 0211  0303و 
 

طراح و نقشه کش 
 اداريمبلمان 

  68- 2L 0501 
 

خت جاکتابی و اس
   هاي اداري قفسه

50- 2L 0504 

 ساخت میز جلومبل

40- 2L 0206 

 

 

     ساخت صندلی چوبی
53- 2L 0210 

 

 ساخت مبل تکی

 62- 2L 0204 

 

ساخت لوازم چوبی 
 پارك کودك 

 44- 2L 0805 

طراحی و نقشه کشی 
 مبلمان منزل 

80- 2L 0501 
 

    ساخت میز کامپیوتر
50- 2L 0410 

ساخت میز مدیریت و 
 اداريمیز کنفرانس 

   64- 2L 0503 

سازنده درهاي پرسی، 
 میزآرایش و دراور

98- 1L 06030 0303 و 
 

  لفاف کاري و اسفنج کاري

60- 21L 1004  1005و 

 

تعویض کار قطعات 
    معیوب ماشین آالت

40- 2L 1102 

 سیلر و کیلر کاري 

50- 2L 0905 

 

 

   فنربندي و نوارکشی

52- 1L 1002  1003و 

 

 12درس اول سال 
 )طراحی و ساخت مبلمان اداري(

 )ساعت 300(



۳۲ 

  چوب و کاغذفناوري  هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 1:  کد گروه ساخت و تولید :گروه تحصیلی 

 072220 :کد رشته تحصیلی کاغذ و چوبفناوري  :رشته تحصیلی

 

 نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
تر/سال

 م

ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی فنیشایستگی ها 

1 
طراحی و ساخت 

 کابینت
 -T۰۱۰٥ -T۰۱۰۱- T۰۱۰۲- T۰۱۰۳- T۰۱۰٤ 180 120 10 در گروه مشترك 0722200110

T۰۱۰٦ -T۰۱۰۷ N۹۲- N٦٤- N٦٦- N٦۳- N٦۲ 

2 
طراحی ساخت 
 مبلمان کودك

 -T۰٥۰۷ -T۰٤۰٥ -T۰٥۰٤ -T۰۳۰۱- T۰۳۰٤ 180 120 11 در رشته مشترك 0722200211
T۰٤۰۲- T۰٤۰٤-۲۰۸-۳۰۷ N۹۲-N٦٤- N٦٦- N٦۳- N٦۱ 

3 
طراحی و ساخت 

 مبلمان اتاق خواب
0722200311 

 مشترك در رشته
11 120 180 T۰٤۰۱ - T۰۳۰۲- T۰۱۱۰۳- T۰۱۱۰٤- 

T۰۹۰۱- T۰۹۰۲- T۰٤۰۸- T۰٤۰۹ N٦۳-N٦٦- N۲۳-N٦٦- N۷۳ 

4 
طراحی و ساخت 

 مبلمان اداري 
0722200412 

 مشترك در رشته
12 120 180 T۰٥۰۱- T۰۲۱۱-T۰۳۰۳-T۰٥۰٤-T۰۲۰٦-

T۰۲۱۰ N۹۲-N٦٤- N۳٤-N٤۱ 

5 
طراحی و ساخت 
 مبلمان مسکونی 

0722200512 
 مشترك در رشته

12 120 180 T۰٥۰۱- T۰٥۰۳- T۰٤۱۰- T۰۲۰٤- T۰۸۰٥ N٦۳- N٦٦-N٦۳- N۱٥- N٦۱ 

6 
رنگ کاري و رویه 

 کوبی مبلمان چوبی
0722200612        

 مشترك در رشته
12 120 180 T۰٦۰۳- T۰۹۰۲- T۰٤۰۳- T۰۱۱۰۲- 

T۰۹۰٥- T۱۰۰۲- T۱۰۰۳- T۱۰۰٤- T۱۰۰٥  

 



33 

 

 فناوري چوب و کاغذ گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته

:نام و نام خانوادگی :شماره ملی   :ارزشیابی  تاریخ     

نام حرفه در سطح 
:صالحیت  کارگر ماهر صنایع چوب 

:کد  75220191 
L1 

:شغل/تعداد گروه کاري تعداد  15 
:کارها  

22 
:سطح  

 گواهینامه ها

شغل/نام گروه کاري ردیف  
گروه  کد

شغل/کاري  
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   T0101  752231 نقشه کش کابینت 1

   T0102 752232 کابینت یونیت سازنده 2

   T0103 752233 سازنده کشو 3

   T0104 752234  کابینت در سازنده 4

T 752235 کابینت نصاب و کار مونتاژ 5 -0105 T0106 -T0107   

    T0301 752236 طراح ونقشه کش مبلمان کودك 6
    T0304 752337 و نوجوان کودك جاکتابی سازنده 7

8 
 قاب آینه و ویترینسازنده 

 کتابخانه 
752238 T - 0402  T0404   

9 
سازنده صندلی آرایش و نیمکت 

 آموزشی
752339 T - 0405  T0507   

T 752340 نصاب یراق آالت 10 - 0307  T0308   

11 
طراح و نقشه کش مبلمان اتاق 

 خواب
752341 T  0401     

T 752342 سازنده کمد لباس و پاتختی 12 - 0408  T0409   

T 752343 سازنده کمد لباس و لوازم کودك 13  0302     

14 
کار تسمه و روانکار  تعویض
 آالتماشین 

752344 T - 1103  T1104   

15 
رنگ کار ماستیک پوششی و 

 فوري
752345 T - 0901  T0902   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 و مهر امضاء

 .اعطا می گرددمدرك  مشاغل زیر مجموعه/هاي گروههاي کاريگواهینامه پس از کسب تمام : مدرك اعطايمعیار 
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:نام و نام خانوادگی :شماره ملی   :تاریخ ارزشیابی      

نام حرفه در سطح 
:صالحیت  

اي کمک تکنسین مبلمان صفحه  
:کد  45-7115  

L2 
:شغل/تعداد گروه کاري  15 

تعداد 
:کارها  

19 
:سطح  

 گواهینامه ها

شغل/نام گروه کاري ردیف  
کد گروه 

شغل/کاري  
 شماره گواهینامه کد کارها

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   T0501 711531 طراح و نقشه کش مبلمان اداري 1

2 
میز نوجوان و  و تحریر کودكسازنده میز 
 زیرتلویزیون

711532 T - 0303  T0211   

   T0504 711533 هاي اداري سازنده جاکتابی و قفسه 3

T 711534 جلومبلیسازنده میز  4  0206     

   T0210 711535 صندلی چوبیسازنده  5

   T0501 711536 منزلنقشه کش مبلمان طراح و  6

   T0503 711537 اداريکنفرانس  سازنده میز مدیریت و میز 7

   T0410 711538 سازنده میز کامپیوتر 8

   T0204 711539 سازنده مبل تکی 9

   T0805 711540 لوازم چوبی پاركسازنده  10

T 711541 ، میز آرایش و دراورسازنده درهاي پرسی 11 - 0403  T0603   

T 711542 تعویض کار قطعات معیوب ماشین آالت 12  1102    

   T0905 711543 سیلر و کیلرکاري 13

T 711544 فنر بند و نوارکش 14 - 1002  T1003   

T 711545 لفاف کار و اسفنج کار  15 - 1004  T1005   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/هاي کاري پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروه: طاي مدركمعیار اع
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 دروس رشته اهبردهاي یاددهی ـ یادگیريراصول انتخاب 

  صنایع چوبدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم بر  )1

 ها و کارخانجات واقعی در کارگاه فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کارطراحی  )2

 تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري بازدید هاي کالسی و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویان )3

 نقشه هاي ترکیبی محصوالت چوبیف روابط حاکم بر شایجاد تفکر نقادانه به منظور ک )4

 هاي چوبی سازهتولید ایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در  )5

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )6

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )7

 صنایع چوب و کاغذاستفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش  )8

 اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

 در کار واقعیاستفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  )1

استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در رشته  )2
 فناوري چوب و کاغذ

 فناوري چوب و کاغذ زان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش می )3

 استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجو )4

 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )5

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6

 ز فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه اجراي بخشی ا )7

 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري )8
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 رشتهاي هنرآموزان  هاي حرفهصالحیت

 مدرك تحصیلی -1
 باشدفناوري چوب و کاغذ مرتبط با رشته ) لیسانس(هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی  - 

 اي مدارك حرفه -2
 فناوري چوب و کاغذمهارتهاي  گذراندن دوره هاي تخصصی - 
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي - 

 تجربه کاري -3
 سابقه کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته هاي تربیت دبیر فنیسال  4داشتن حداقل  - 
 فناوري چوب و کاغذحرفه اي هنر آموزان واستاد کاران رشته  تعیین صالحیت هاي -
 فناوري چوب و کاغذهنر آموزان واستاد کاران رشته  تخصصی تعیین صالحیت هاي -
 ذ شده توسط هنر آموزان تعیین استاندارد هاي تجربه و مدارك و گواهینامه هاي اخ -

  صالحیت هاي علمی)الف  -4

 داشتن مدرك فوق دیپلم و یا لیسانس مرتبط با موضوعات درسی در دوره اول متوسطه -1
 آگاهی از بخشنامه ها و آیین نامه هاي مرتبط با وظیفه شغلی-2
 عناصر اصلی سند برنامه درسی ملی و اهداف کلی آموزشی در دوره اول متوسطه  ،آگاهی از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی-3
 شناخت مخاطبان و آگاهی از نیازها و مسایل دوره نوجوانی  -4

   روش هاي تدریس و شیوه ارزشیابی در موضوع درسی،آگاهی از محتواي برنامه درسی-5
 صالحیت هاي مهارتی) ب

 رنامه و مشارکت در این فعالیت ها توانایی طراحی فعالیت هاي فوق ب-
 داشتن توانایی در برنامه ریزي درسی متناسب با نیاز محلی و تفاوت هاي فردي -
 توانایی در مدیریت کالس -
 داشتن مهارت در استفاده از فناوري اطالعات و غنی سازي برنامه درسی-
 علمی و عملی در کالس درس و هنرستان داشتن توانایی در انجام تحقیق -
 صالحیت هاي نگرشی و اعتقادي) ج

 آموزان،همکاران و کارکنان اداري دانش  –هنرجویان  روحیه همکاري با خانواده هايبرخورداري از -
 هنرجویانمعنوي و الگو بودن براي ،اخالقی،برخورداري از شایستگی هاي علمی-

 احساس مسئولیت نسبت به شغل معلمی و مشارکت در دوره هاي ضمن خدمت -  
 برخورداري از روحیه تالش در افزایش صالحیت هاي حرفه اي -  
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 الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 شایستگی هاي حرفه اي و تخصصیآموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به  )1

 تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات )2

 کاغذ و چوب يفناوربر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  مبلمان صفحه ايایجاد کارگاه  )3

 کاغذ و چوب يفناورمتناسب با استاندارد کارگاه آموزشی  مبلمانتجهیز کارگاه  )4

 کاغذ و چوب يفناورمشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  )5

 انواع یراق آالتو سیستم هاي برش خورده انواع مبلمان وکابینت وجود ماکت هاي آموزشی  )6

 هنرجو 16به ازاي هر و انباردار تمام وقت   حضور یک هنرآموز و یک استادکار  )7

 

 اصالح برنامه درسی گروه و رشته فرایند ارزشیابی و بهبود و

 فناوري چوب و کاغذراهنماي برنامه درسی رشته  اعتبار بخشیتدوین فرآیند  -

 فناوري چوب و کاغذبرنامه درسی رشته  اعتبار بخشیتدوین فرآیند  -

 فناوري چوب و کاغذدر حوزه  رسانه هاي یادگیري مواد و اعتبار بخشیتدوین فرآیند  -
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 دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

هاي آموزشی عالوه بر اصول اساسی حاکم بر برنامه درسی ملی و اصول حاکم بر انتخاب و در طراحی محتوا، تولید و کاربت مواد و رسانه

 .سازماندهی محتوا باید به اصول زیر توجه شود

اي را به جاي تنوع منابع یادگیري، توجه به رویکرد برنامه محوري، رویکرد چند رسانه: هاي آموزشی بازاصل بهره گیري از بسته -

کند و الزم است که بخش دولتی و غیر دولتی با همکاري یکدیگر به فکر تنوع بخش به اي ایجاب میآموزش به شیوه تک رسانه

یک بسته آموزشی ممکن است که . کتوب و یا الکترونیکی براي معلمان، مربیان و متربیان باشدمنابع یادگیري مختلف اعم از م

ي آموزشی و یا تصویر آموزشی، کتابچه کار و هاي نوري فشردهافزایی، کتاب راهنما، لوحشامل منابع متنوعی از قبیل کتاب دانش

 .اي کوچک آزمایشی و تعدادي ابزار و غیره باشدهاشیاء سه بعدي کوچک و یا حتی جعبه هایی ازتمرین، نمونه

 اصل بومی گرایی در تولید

 اصل توجه به فناوري ارتباطات و اطالعات -

هاي جهانی اینترنت، سازي و بازخوانی اطالعات، اتصال به شبکههاي انفرادي، ذخیرهتوان از کامپیوتر براي آموزشدر فرایند آموزش می

ها در هاي فشرده، آزمایش و شبیه سازي موقعیتدیسک ،هاي آموزشیونیکی استفاده از ویدیو دیسکطرح سوال از طریق پست الکتر

هاي شیمی در مواردي که  آموزش زبان خارجی، جغرافیا، علوم تجربی، تاریخ، ریاضیات، فیزیک و زیست شناسی و یا انجام آزمایش

 .باید پرهیز شود وخطرناك است و  غیرممکن ،ها به روش معمولی مشکلنمایش آن

 اصل نظارت ،اصل شمول ،اصل چند منظوره بودن ،اصل جذابیت ،اصل پایدار سازي ،اصل یادگیري فعال -

بسته  ،اصل صرفه اقتصادي، و اصل خالقیت و نوآوري ،اصل اعتدال در تجهیزات مدارس ،اصل استفاده از مواد سالم و بهداشتی -

 :عبارتند از کاغذ و چوب يفناوربراي رشته  آموزشی مناسب

  )سالیدووك ، تري دي مکسدراو کیچن(نرم افزار طراحی کابینت  -1

 اينرم افزار برش اره مجموعه -2

 سالید ورك کد واتونرم افزار طراحی و نقشه کشی  -3

 فیلم آموزشی روش نصب یراق آالت -4

 فیلم آموزشی برش ماشین آالت -5

 کتاب کار –کتاب  -6

 تولید پوستر-9 هاي کمک آموزشیکتاب -8 بازدید علمی از مراکز تخصصی -7
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 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 هنرجوکتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   هنرجو نرم افزار -2  کتاب درسی-1

 کتاب همراه هنرجو -7   آموزشیپوستر-6  

 مطالب ارائه شده بسته ياجزا
به صورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی    ) کار کالسی(به پروژه و کارهاي عملی در این جزء آموزش مربوط  کتاب درسی

بـه طـور    کـار غیـر کالسـی، پرسـش و تحقیـق     . آورده شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود
 .متعادل آورده شود

خداونـد را  . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشـد . محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. به عنوان خالق و صانع تلقی نماید

 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه
توانـد   این نـرم افـزار مـی   . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود هنرجونرم افزار 

نـرم افـزار   . در واقع متن کتاب را براي دانش آمـوز تسـهیل کنـد   . نیز باشد) کلیپ(کوتاه شامل فیلم هاي 
 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد. تعاملی باشد

کتاب راهنماي 

 هنرجو

ی مـورد نیـاز هـر    در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرف
همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل . جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط بـا پودمـان، معرفـی رشـته هـاي تحصـیلی        پاسخ پرسش. تر آورده شود
زي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجوی

مشـکالتی کـه دبیـر در    . هـاي غیـر کالسـی آورده شـود     روش ارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیت
 . تدریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شود

فیلم راهنماي 

 هنرجو

ی به طـور کامـل آورده   در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عمل
 .توان نشان داد، آورده شود برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می. شود

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود هنرجوکتاب کار
همچنـین  . کتـاب آورده شـود  در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلـف   آموزشیپوستر

 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکسمی
کتاب همراه 

 هنرجو

در این کتاب مجموعه فرمول هاي محاسباتی و پاگرامها و جداول مربوط به اصول کاربردي محتواي علمی 
 .کتاب درسی آورده شده و مورد استفاده هنرجو در طول تحصیلی قرار می گیرد
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