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 مقدمه
هاي نوین بستگی  وري با توجه به رشد فنا گسترش رشته الکترونیک اقتصادي کشور به تقویت بنیه علمی و توسعه صنعتی و پیشرفت و 

 . یابد زایش میدر سطح کشور افهاي ملی  هاي مربوط به موفقیت دارد که به دنبال آن شاخص
توانمندسازي جا که  از آن .استتوسعه مستقل این رشته  و رشدتا حدود زیادي وابسته به  پایداري اقتصادي، فرهنگی، صنعتی کشور

انگیزه  از عواملی هستند کهمشاوره تحصیلی مناسب  و بهبود آموزش در سطح کشورجدید جهت ي هاهاي انسانی، ایجاد الگو سرمایه
سازي آن  مدرنو ریزي آموزشی  برنامه به تحولاندرکاران  دست الزم است ،دهد می ارتقاء هاي آموزش فنی براي ورود به دوره فراگیران را
  .اقدام کنند

سازي، مکانیک  قطعه ژي ورصنایع چوب، تاسیسات، متالو ،صنایع طراحی و دوختصنایع مختلف مانند  با توجه به کاربرد الکترونیک در
 . کرد نگاهاین رشته در ریزي آموزشی  برنامه بهتري  با دید وسیع ضرورت داردمهندسی پزشکی  و

الکترونیک ها از جمله  در کلیه رشتهپژوهشی  نهادینه شدن تحقیقات در مراکز علمی و با و توسعه پایدار کشور خودکفایی استقالل و
ریزي آموزشی رشته الکترونیک جهت رسیدن به  اي به برنامه بر این ضرورت دارد که مدیریت کالن فنی و حرفهبنا .تواند تحقق یابد می

 . داشته باشدتوجه کافی اهداف متعالی کشور 
، بسوي و بیست و دوم یکم قرن بیست و اهمیت الکترونیک درصنعت و نقش آن در پیشرفت تمدن بشري در توجه کشورها بهامروزه 

به تر مانند کارگر ماهر و تکنسین  تامین منابع انسانی در سطوح پایین باید اهمیتن شده است،گیري  جهتالکترونیک مهندسی 
به منظور تامین کارگر ماهر و شاخه الکترونیک  التزام به موضوع اجراي دوره دوم متوسطه در ، توجه وبنا بر این ،فراموشی سپرده شود
ارتقاء ارزش افزوده براي نیروي انسانی تحقق این امر موجب  .اي بسیار اهمیت دارد حرفه نظام فنی و در L2و  L1کمک تکنسین سطح 

مشاوره با داوطلبان مستعد و فراهم کردن شرایط  چنین هم .شود می اي در رشته الکترونیک هاي فنی و حرفه کارآمد در آموزش جوان و
 . تواند بسیار اثربخش و مفید باشد میدر گسترش این رشته براي آنان ادامه تحصیل 

 هاي فنی و هاي کلی نظام آموزش سیاست انداز بیست ساله کشور و دستی براي چشم اسناد باالبراي تهیه راهنماي برنامه درسی از 
ن در نظام تعلیم و ریزي درسی و مبانی نظري تحول بنیادی و سند برنامهنقشه جامع علمی کشور  اي در قانون برنامه پنجم توسعه و حرفه

ریزي درسی  چنین از نتایج حاصل از اسناد پژوهشی فرایند برنامه هم .تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسالمی ایران استفاده شده است
 حی گروه در رشتهاها و طر و اسناد دنیاي آموزش و انتخاب حرفه اي نمودار توسعه حرفه ،نتایج حاصل از پژوهش دیکوم ،در دنیاي کار

 بر اساس تجزیه و تحلیل مشاغل و  1369با توجه به این که برنامه درسی رشته الکترونیک در سال  .ایم تحصیلی بهره گرفته

با بررسی برنامه مشاهده گردید  .حرکتی و عاطفی و بر اساس نیازهاي آن زمان تهیه شده است یروان ،نظریه بلوم در سه حیطه شناختی
 . الزم است مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد ،حذف برخی از مشاغل و ایجاد مشاغل جدید ،که به دلیل تغییرات فناوري

درسی رشته الکترونیک بر اساس اسناد نیازسنجی دنیاي کار تدوین شده است، محتوي آموزشی باید به   از آنجا که راهنماي برنامه
چنین آموزش و ارزشیابی باید به طریقی  هم .کند ر کار را تامین هاي بازا اي باشدکه نیازهاي تعریف شده براي مشاغل و حرفه گونه

راهنماي برنامه درسی  سند .آموخته شدن بتواند مستقیماً وارد دنیاي کار شده و کسب درآمد کند صورت گیرد که فراگیر پس از دانش
مدیران نیروي  ،دهندگان آموزش ،ه آموزشیتواند براي مجریان برنام اي می تدوین شده براي رشته الکترونیک در شاخه فنی و حرفه
  .دنیاي کار و مدیران مراکز آموزشی مورد استفاده قرار گیرد
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 گروه ساخت و تولید
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 
 شاخه فنی و حرفه اي

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

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 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 مبتنی مهارت

 تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  –راهنمایی شغلیفراهم نمودن شرایط هدایت و  -
 

 اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید
هاي بشر در هر زمینه علمی و در هر شاخه و رشته نیاز به تجهیزات و ابزارهاي مخصوص براي اجرایی نمودن تفکرات، خالقیت

از صنعت تبدیل به تجهیـزات و  دست اندرکاران  به وسیله گروهی دبایو فنی به عبارتی حاصل تفکر خالقانه و ابداعات علمی . است

تنهـا   از ایـن رو . این تولیدات از هر جهت داراي کیفیت حداکثري باشندالزم است از طرف دیگر . وسایل جهت نیل به اهداف گردد

لذا گروه ساخت و تولید به منظور نیل به چنین اهدافی تشکیل . راه رسیدن به آن نگرش تولید افزارمند درست و مبتنی بر اصول است

 . شده است

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت

 -072220و کاغذ چوب فناوري -071530فناوري فلزي -071520 متالورژي-071510افزار  هاي ماشینفناوري 
 -073220عمران- -073210 ساختمان-078810مکاترونیک-071320فناوري تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

 -071610فناوري خودرو  -071410الکترونیک-071310الکتروتکنیک-068810شبکه و نرم افزار رایانه اي
 0715 40هاي صنعتیفناوري ماشین -071620کشاورزيماشین هاي فناوري 
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 ساخت و تولید گروهمسیرهاي هدایت تحصیلی در 



۸ 

 دیتول و ساخت جدول دروس مشترك گروه

 

 1: گروه تحصیلی  کد ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

1 
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و 

 الکترونیکی
0714100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

آزمایش قطعات الکتریکی و -0101
 الکترونیکی 

اندازه گیري ولتاژ و جریان  -0103
ac,dc 

 اندازه گیري توان و ضریب توان -0104
مشاهده شکل موج و اندازه گیري  -0105

 کمیت هاي آن 
پیچیدن یک نمونه بوبین ساده در  -0107
 µH, mHحد 

خواندن نقشه هاي الکترونیکی  -0301
 ساده
 نرم افزارهاي الکترونیکینصب  -0303

یادگیري ، )N53(، نقش در تیم )N66(مدیریت مواد و تجهیزات 
، )N32،N31،N33،N34( سواداطالعاتی،)N35،N36( العمر مادام

، )N51،N52،N58( ارتباط مؤثر، )N92( محاسبه، )N41،N43(کاربردفناوري
، مدیریت )N372(، مستندسازي)N71،N721(ژگی شخصیتی اخالق  وی

 )N61(، مدیریت کار و کیفیت )N64،N66(منابع

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس   2
مشترك در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 3انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         
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 دیتول و ساختجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 
 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

 فناوري خودرو
 يخودروها ينگهدار و سیسرو

 يسوار
 الکترونیک

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و 
 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

 تولیداجرایی برنامه درسی گروه ساخت و  الزامات
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحـول بنیـادین آمـوزش و پـرورش و در چـارچوب مفـاهیم و        اجراي برنامه درسی ملی
اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیـر  راهکار هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و 

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. ساخت هاي فنی و تخصصی می باشد
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و     .1

 آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ تایید و ابالغ 

آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصـالح ملـی، افـزایش مشـارکت کلیـه مجریـان در سـطوح         طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 مختلف با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

، مشاوران و ناظران علمی بـه منظـور   نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان ءارتقانگهداشت و  ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3
 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛

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

نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هاي درون و بیـرون   فرهنگ سازي و ،بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی .5
 آموزش و پرورش؛ 

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

 ءویژه معلمان و مـدیران جهـت ارتقـا   ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان به  ايایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش بر .7
 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

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

 گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 
.مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد سال برنامه درسی گروه ساخت و تولید 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 



۱۰ 

 

 

 الکترونیکرشته تحصیلی 
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 اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی الکترونیک
در  مورد نیازکشوریابی به نیروي متخصص و کارآمد  در دستلکترونیک ا  نده کارآیی درونی و بیرونی رشتهده اسناد دنیاي کار نشان

آن  اثردر حال توسعه است، باید  صورت غیرقابل تصوري به الکترونیک رشته   رها و نوآوري د خالقیتجا که  از آن .مختلف استسطوح 
ها و گردآوري اطالعات از نوع  پژوهشباید براساس این ضرورت،  .اي ظاهر شود ریزي آموزشی فنی و حرفه در پیامدهاي برنامه

در مشاغل مرتبط  الکترونیک رشتهآموختگان  دانش الزم استچنین  هم .کاربردي و براي نیل به اهداف کالن تدارك دیده شود
یرا این امر یکی از عوامل ؛ زرابطه نزدیک با دنیاي کار داشته باشد آموزشی ریزي برنامه بایدبنابراین ضرورت،  .مشغول به کار شوند

 . مهم براي توسعه اقتصادي، فرهنگی و صنعتی است

هاي درسی این  ساختار برنامه ،ضرورت دارد کههاي نوین و ارتباط آن با تغییرات فناوري  الکترونیکجایگاه خاص رشته  با توجه به
 رشته الکترونیکبر این اساس نیازسنجی شغلی در دنیاي کار در . مورد بازبینی قرار گیرد با توجه به ساختار هرم شغلی کشور رشته

این  .به اجرا درآمدها از طریق تحلیل حرفه، وظایف، کارها و مراحل کار  با توجه به فراوانی مشاغل و ارتباط آن با وظایف و حرفه
مشابه با ایران تا حدودي و مقایسه چند کشور پیشرفته و یک کشور که نظام آموزشی آن  ISCO2008استاندارد  براساسفرایند 

کشورهایی مانند فرانسه، مالزي، آلمان، ترکیه، آمریکا و افغانستان مورد توجه بوده  ریزي رشته الکترونیک برنامهدر  .، انجام شداست
 . است

از این رو الزم است  .باشد ها یا صالحیت ها شایستگی مبتنی بردهد که آموزش باید  هاي دنیاي کار نشان می نتایج حاصل از پژوهش
دنیاي کار اسناد که مربوط به تحلیل کار در  4-1هاي  برگ نمون .بازبینی و تجدید نظر شوداي فراگیران دوباره  شایستگی حرفه

  .دهد را نشان می ات و بازبینیاین تغییرمیزان است، 

اگر پیشرفت در صنایع  دهد که از سوي دیگر نتایج حاصل از پژوهش انجام شده براي رشته الکترونیک در دنیاي آموزش، نشان می
سنجی انجام  چنین با استفاده از امکان هم .خواهد داشتوجود در میزان جذب در بازارکار  رشد نسبتا مناسبی ی باشد،مختلف منطق

در سطوح  شده بر پایه نمودارهاي آماري تهیه شده و نظر خبرگان صاحب صالحیت، تداوم رشته الکترونیک براي تامین نیاز بازار کار
  .است شده تایید مختلف

 آموزشینیازسنجی 
به منظور هدایت کشور به سوي توسعه پایدار، ضرورت دارد محتوي و راهبردهاي  دستیابی به نیروي انسانی شایسته و براي

الکترونیک، ابتدا  رشتهبراي رسیدن به این هدف در  .اي متحول شود هاي فنی و حرفه دهی و یادگیري در سطوح مختلف آموزش یاد
 .آلمان، فرانسه، مالزي، ترکیه، افغانستان، آمریکا و ایران مورد مطالعه قرار گرفت: سایر کشورها مانند اي اهداف آموزش فنی و حرفه

هاي صوتی، تصویري، وسایل  هاي جدید به ویژه فناوري مرتبط به رشته الکترونیک و مخابرات نه تنها در سیستم  که فناوري از آنجا
از جمله این رشته در تمام وسایل صنعتی  جاي پايبلکه  وداري به شدت ورود پیدا کرده لوازم خانگی و لوازم ا ،ارتباطی و مخابراتی

تغییرات سریع وگسترده  در حدي است که سببرشته الکترونیک به صنایع میزان وابستگی این  .شود مشاهده می نیز پزشکی صنایع
 درکلیه اطالعات آماري موجود  ،براي نیاز سنجی ،موارد  با توجه به این. است کردهسازي نودچار تحول و را اغلب آن ها  وشده 

نتایج مطالعه نشان داد که  .و مرتبط با این رشته و افق آینده آن مورد مطالعه قرار گرفت فعلیمشاغل صنعتی، تجاري و اداري 
با توجه بنابراین،  .ونیک هستندرشته الکتر تبط باهاي مر و توسعه فناوري صنایع داخلی نیز به شدت وابسته و تاثیرپذیر به تحوالت

آن بر ضرورت تداوم و بازنگري اساسی در  ،هاي فردي و جمعی گسترش و توسعه روز افزون وسایل الکترونیکی در تمام جنبهبه 
اي کارآمد و منطبق با معیارهاي تعریف  درصورت تحقق این تحول، جامعه به سوي جامعه .وجود داردنیازسنجی آموزشی  اساس

سند مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران و سند برنامه درسی ملی  شده در
کند و بسیاري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی آحاد جامعه بخصوص نسل جوان مستعد، پویا و فعال کشور حل  سوق پیدا می

 . خواهد شد
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، )821کد(هاي مونتاژکاران  در گروه فرعی حرفه 4-2برگ  آموختگان بر اساس نمون دانشهاي آماري در میزان اشتغال  بررسی
و تکنسین ) 731کد(تعمیرکاران و سازندگان ابزار دقیق ) 522کد (فروشندگان ، )742کد(کاران ، سرویس)422کد(اپراتورها 

کاران مکانیک وسایل الکتریکی و  ، سرویس)4223دک(خانه  و واحدهاي حرفه مرتبط با آن شامل اپراتور تلفن) 311کد(الکترونیک 
، مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی )7422کد(کاران و نصابان فناوري اطالعات  ، سرویس)7421کد(الکترونیکی 

، )5221کد(، فروشندگان لوازم و تجهیزات برق و الکترونیک )7311کد(، تعمیرکاران و سازندگان وسایل و ابزار دقیق )8212کد(
تا  1375هاي  دهد که در فاصله سال هاي فرعی حرفه و واحدهاي حرفه مرتبط نشان می و سایر گروه) 3114کد(تکنسین الکترونیک 

چنین مصاحبه با خبرگان و  هم .ها وجود داشته است اشتغال این نوع حرفه در) درصد 30تا  25بین (رشد نسبی 1390
این رشد تداوم یافته و میزان رشد آن در برخی از واحدهاي رشته کمی  1405و  1400سال دهد که تا  اندکاران نشان می دست

ها بوده  کاهش یافته که به دلیل تحریممیزان رشد  93تا  90هاي  الزم به یادآوري است که در سال .شود تر می بیشتر یا کمی کم
ها غالباً  چنین رشد متقاضیان در این حرفه هم. اهد یافتودامه خانیز تداوم یابد رشد نزولی  بدیهی است چنان چه این فرایند . است

هاي  ها تقریباً در تمام بخش از سوي دیگر این حرفه .به دلیل رشد جمعیت، توسعه استفاده از صنایع مخابراتی و توسعه فناوري است
 . اورزي و صنایع خودرو تاثیر گذارهستندد و کشها، تجارت و بازرگانی، واردات و صادرات، صنایع تولی ها، بیمه اقتصادي مانند بانک

نظر به اینکه رشته الکترونیک با توجه به ماهیتی که دارد می تواند هر دو جنسیت دختر و پسر را بپذیرد، لذا از این دیدگاه نیز 
ها و تجهیزات الکترونیکی مانند  دستگاه،  ها به ابزار افزون جمعیت و نیاز آن با توجه به افزایش روز .فراگیري بیشتري خواهد داشت

وسایل و تجهیزات پزشکی ) GPS، هاي دیجیتالی تبلت، تلفن همراه، دوربین(وسایل ارتباطی چندمنظوره  ،وسایل صوتی و تصویري
تربیت نیاز به ، خودروهاي شخصی و عمومی وسایلی مانند و ورزشی و لوازم خانگی مدرن و بردهاي الکترونیکی به کار رفته در

 . را تایید می کنداندازي و تولید  راه ،نیروي انسانی کارآمد و متخصص در زمینه نصب، تعمیر

هاي  تنها از طریق تغییر برنامه آموزشی و تربیت نیروي انسانی در سطوح کارگر ماهر، تکنسین و مهندس در آموزش این امر 
دهد که  نشان می ها نتایج حاصل از نیازسنجی .این امر تحقق یابد 1414 پذیر است، که باید تا سال رسمی و غیر رسمی امکان

نیز  1-3سنجی  هاي امکان برگ ناپذیر است و نمون ضرورت توسعه و گسترش رشته الکترونیک به منظور تامین نیروي انسانی اجتناب
داتی در زمینه تامین تجهیزات و بازآموزي الزم است تمهی یادآور می شود که همواره . را تایید می کندمؤید توسعه رشته الکترونیک 

 . نیروي انسانی صورت پذیرد

 )امکان سنجی آموزشی(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
ودر نظر گرفتن نقش نهاد هاي مختلف ، نیاز سنجی بازار کار ،در رشته الکترونیک بر اساس وضعیت موجود سنجی آموزشی امکان 

ماهر الکترونیک کار عمومی و کمک تکنسین مونتاژ کار تجهیزات الکتریکی والکترونیکی  سانی در سطح کار گرندر تامین نیروي ا
آمده ماهر و کمک تکنسین حرفه مرتبط در سطح کارگردو براي  1-3نتایج حاصل در نمون برگ امکان سنجی  .انجام شده است

شده  گرفته ISCO2008المللی  نیکی در سطح بینکارعمومی در سطح ملی از حرفه مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترو. است
 ملی کد موقعیت حرفه  و کد مربوط به مسیر توسعه حرفه هرقمی براي هر دو حرفه مشابه بود 4کد واحد حرفه  نبنابرای. است

 . کند اي تعیین می الکترونیک کار عمومی را در مسیر توسعه حرفه 
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 )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 
 

مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی  828 :88کد 821 :گروه فرعی حرفه
  الکترونیکی و

 82120592کد مسیرتوسعه 

 821 :08کد 

 8282 :88کد 8212 :واحد حرفه
 8212 :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/هزینه تامین تجهیزات -3
 ■    

تغییرات در  روز بهسرعت  -4
 حرفه 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
  ■   

رسانی  روز بههزینه تامین  -7
 مربی داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 گذاري درمیزان تاثیر -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان مزیت اقتصادي  -9
هاي اصلی مرتبط با حرفه در  بخش
 کشور

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

آموختگان  میزان جذب دانش -10
 هاي قبلی دوره

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

  ■شاخه کاردانش     ■ اي حرفهشاخه فنی و  خیر   ■بلی  :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

 
 

هاي دیگر و با توجه به نیازسنجی شغلی و آموزشی، میزان نیاز  به دلیل تغییر فناوري مرتبط با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و کاربرد گسترده علم الکترونیک در حرفه
روزرسانی   هزینه تجهیزات و بهفضا، در صورت تامین . بازار کار و تاثیرگذاري آن در خودکفایی کشور به حرفه مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی باال است

توانند با طی دوره آموزشی کوتاه مدت، کارورزي و  هاي قبل نیز می آموختگان دوره دانش. تواند به اجراي این دوره بپردازد اطالعات مربیان، وزارت آموزش و پرورش می
 . کارآموزي مرتبط جذب مشاغل این حرفه شوند
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 )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 

 

 الکترونیک کار عمومی  828 :88کد 821 :گروه فرعی حرفه
 82120191  

 ملیتعریف شده در سطح 

 821 :08کد 

 8212 :واحد حرفه
 8282 :88کد
 8212 :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 تجهیزاتهزینه  -3
 ■    

تغییرات در  روز بهسرعت  -4
 حرفه 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
  ■   

رسانی  روز بههزینه تامین  -7
 مربی داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 میزان تاثیرگذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان مزیت اقتصادي  -9
هاي اصلی مرتبط با حرفه در  بخش
 کشور

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

آموختگان  میزان جذب دانش -10
 هاي قبلی دوره

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش     ■ اي حرفهشاخه فنی و  خیر   ■بلی  :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

نیازسنجی شغلی و آموزشی، میزان نیاز بازار  هاي دیگر و با توجه به مرتبط با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و کاربرد گسترده علم الکترونیک در حرفهبه دلیل تغییر فناوري 
فضا در صورت تامین . باال است) کترونیکیمشتق شده از حرفه مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و ال( کار و تاثیرگذاري آن در خودکفایی کشور به حرفه الکترونیک کارعمومی 

توانند با طی دوره آموزشی  قبل نیز می هاي آموختگان دوره دانش .تواند به اجراي این دوره بپردازد اطالعات مربیان، وزارت آموزش و پرورش می روزرسانی  هزینه تجهیزات و به
 شوندجذب مشاغل این حرفه  کوتاه مدت، کارورزي و کارآموزي مرتبط

 8212حرفه  زیر مجموعه این حرفه. براي رشته الکترونیک تعریف شده است L1 در سطح82120191 ملیا کدب حرفه الکترونیک کارعمومی در سطح ملی کارگر ماهر: توجه
 است ISCO2008در استاندارد بین المللی 
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 الکترونیکاهداف تفصیلی رشته 
   عرصه            

   عناصر 
 رابطه با خویشتن

 )روان وجسم، روح(
 رابطه با خدا

 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(
 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا

 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(
 رابطه با خلقت

 -2 ...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

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

 تعقل،تفکر و اندیشه ورزي
، تامل، استدالل، استنباط، تجزیه و تحلیل(

درك، ، کشف، تدبر، نقد، توجه

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

عملکرد اعضاء بدن خود و مقایسه آن با  توجه به -3
 دستگاه مورد نصب عملکرد با

برد و  ارتباط با مونتاژ در تحلیل وظایف شغلی خود -4
 الکترونیکی هاي  نصب دستگاه

زمینه ساخت بردهاي  دانش خود در ارتقاء تفکر در -5
توجه به  با هاي الکترونیکی جدید الکترونیکی و دستگاه

 وريارشد فن

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

بر گردش منظومه شمسی و مقایسه  حاکم نظم در تدبر. 3
هاي نصب شده جهت اعتقاد به  دستگاه نظم حاکم بر آن با

 ذات باریتعالی
هاي خداوند و مقایسه آن با   نشانه زمینه تفکر در. 4

 انسانشده توسط   هاي ساخته ساختمان دستگاه
 هاي فنی و کامل فعالیت تفکر در زمینه اجراي صحیح .5

 انجام شده در راستاي جلب رضایت خداوند

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

با  صحیح و مناسب برقراري ارتباط تفکر در زمینه .3
 مشتري 

 با نصب دستگاه تدبر در حل خالقانه مسایل مرتبط با .4
 به نیاز مشتري توجه

ترین روش و رعایت حقوق   صحیح تفکر در ییدا کردن .5
 مشتریان

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

زمینه چگونگی حفظ محیط زیست در ارتباط  تفکر در .3
 و موادآلوده کننده ریز مانند تونر دور با مواد

راستاي توسعه  سازي محیط زیست در آلوده از یرهیز .4
 پایدار

از تجهیزات و ابزار بدون  توجه به چگونگی استفاده. 5
 آسیب به محیط زیست

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

العمر در ارتباط با مونتاژ برد و  باور به یادگیري مادام .3
 الکترونیکیهاي  نصب دستگاه

باور آگاهانه به اجراي قوانین و مقررات مرتبط با نصب  .4
 هاي الکترونیکی  دستگاه

باور به توانمندي خود در ارتباط با اجراي نصب و . 5
 هاي الکترونیکی و تلفیقی اندازي دستگاه راه

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

حالل و عمل صالح در  تفکر در ارزش کسب روزي .3
هاي الکترونیکی در  اجراي عملیات مونتاژ و نصب دستگاه

 راه رضاي خداوند متعال
نصب  هاي مونتاژ برد و باور به اجراي مسئولیت .4

و هاي الکترونیکی در راه رضاي خداوند متعال  دستگاه
 باور به دریافت پاداش دنیوي و اخروي 

هاي  مرتبط با حرفه در اجراي همه کارهاي اجرایی .5
کار عمومی و مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی  الکترونیک

 و الکترونیکی

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

اجراي کار تیمی  موثر با مشتري و برقراري ارتباط به باور .3
 هاي مختلف نصب دستگاه اجراي با ارتباط و در

در فرآیند  گذشت در شرایط رخداد حادثهو  ایثار به باور .4
 شده درگیر افراد با در ارتباط نصب دستگاه

 مرکز یک ایجاد التزام داشتن به کارآفرینی در راستاي .5 
بردهاي الکترونیکی و نصب دستگاه جهت  مونتاژ یا دفتر
 به کارگیري نیروي انسانی موجود در منطقه جذب و

 شایستگی پایه -1

 دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص  -2

یابی مانند باتري فرسوده،  ایمان به این نکته که زباله .3
به شدت به محیط زیست آسیب  پرینتر پالستیک، تونر

 . کند وارد می
 مرتبط باور به رعایت قوانین، مقررات و استانداردهاي .4

هاي، قطعات و مواد زاید  ماندهاي دستگاه آوري پس با جمع
 و ضایعات دستگاه هاي الکترونیکینرتو مانند مرکب

 ایمان به اجراي کارهاي فنی مرتبط با رشته مانند. 5
 مونتاژ بردهاي الکترونیکی و نصب دستگاه در نهایت

 هاي آینده نسل حقوق رعایت جویی و صرفه

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

کشف آثار کارآفرینی، خوداشتغالی و داشتن روابط . 3
عمومی خوب با مشتري در راستاي مونتاژ بردهاي 

هاي الکترونیکی، اداري  الکترونیکی و نصب دستگاه
 صنعتی و تلفیقی

گرایی و پرهیزکاري  پذیري و قانون آگاهی از مسئولیت .4
 الکترونیکیهاو مونتاژ بردهاي  در ارتباط با نصب دستگاه

هاي مرتبط  ها و صالحیت ها، شایستگی کسب مهارت .5
هاي  با مونتاژ بردهاي الکترونیکی و نصب دستگاه

 الکترونیکی، اداري، صنعتی یا تلفیقی 

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

شناخت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با صنف نصابان . 3
لوازم الکتریکی و الکترونیکی و انطباق آن و تعمیرکاران 
 با احکام الهی

هاي نوین ویا دگیري  آگاهی از مزایاي فناوري .4
العمر در زمینه مونتاژ بردهاي الکترونیکی و نصب  مادام

 هاي الهی ها و ارتباط آن با آیات و نشانه دستگاه
هاي علمی، عملی و ذهنی خود  تمام توانایی کارگیري به .5

 در اجراي کار در راستاي کسب رضایت خداوند

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

خداوندآگاهی کامل از حقوق مشتریان در ارتباط با تنظیم  3
 اسناد و فاکتورهاي هزینه مرتبط با نصب دستگاه 

 ،نصب از ابعاد حفظ بیت المال شناخت فرآیند مونتاژ و. 4
 حقوق کارفرما و مشتریان 

آگاهی کامل از فرآیند و علوم مرتبط با نصب دستگاه با . 5
 . هاي مشتري توجه به خواسته

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

شنا خت کامل و دقیق محیط زیست از ابعاد حفظ و . 3
با حرفه الکترونیک کارعمومی و نگهداري آن در ارتباط 

 مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
آگاهی کامل از فرآیند اجراي کار تیمی در نصب و  .4

 ها اندازي دستگاه راه
 ،ها آگاهی از پیامدهاي عدم استفاده صحیح از دستگاه. 5

هاي  ابزارها و مواد مرتبط با مونتاژ و نصب دستگاه
 ی و اداريالکترونیکی، صنعت



۱٦ 

 الکترونیکاهداف تفصیلی رشته 
   عرصه            

   عناصر 
 رابطه با خویشتن

 )روان وجسم، روح(
 رابطه با خدا

 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(
 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا

 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(
 رابطه با خلقت

 -2 ...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

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

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ) ...و مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

اجراي عملیات مونتاژ برد و نصب دستگاه به طور  .3
 اي  دقیق و مبتنی بر اخالق حرفه

به اخالق  داشتن روحیه شاد و با نشاط و متعهد. 4
هنگام مراجعه به محل مشتري جهت نصب اسالمی 
 دستگاه

هاي نوین و موجود در ارتباط با  کاربست فناوري. 5
هاي الکترونیکی، اداري یا صنعتی  مونتاژ و نصب دستگاه

 در هنگام اجراي کار

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

پایبندي به اصول اخالقی و معیارهاي دینی در . 3
اجراي کار و برقراري ارتباط موثر با همکاران در ، مدیریت

 فرآیند نصب دستگاه
پرهیز از کارهاي غیراخالقی و غیر شرعی مانند فروش  .4

 کاالي دست دوم به جاي کاالي نو به مشتري
اجراي دقیق مونتاژ و نصب دستگاه با در نظر گرفتن  .5

 رضایت خداوند 

 شایستگی پایه -1

  دیگر حوزه هاي یادگیري شایستگی خاص -2
همکاري و همراهی به عنوان عضو گروه یا رهبرگروه در . 3

 اندازي دستگاه  هدایت فرآیند نصب و راه
تنظیم مستندات اجراي فرآیند نصب به صورت فردي یا . 4

 وري باال گروهی و تهیه آرشیو در راستاي کسب بهره
دستگاه و اجراي دقیق وکامل فرآیند مونتاژ برد و نصب . 5

 حل مسائل و مشکالت مرتبط

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

مشکل زیست  روز بهاقدام داوطلبانه در صورت  .3
 محیطی در فرآیند نصب دستگاه و حل آن

 ها در هنگام فرآیند نصب دستگاه  حمایت از واقعیت .4
کارفرما و  مانند(از فرد یا افراد خاص  داري بدون جانب

 )فروشنده دستگاه 
اجراي فرآیند مونتاژ و نصب دستگاه براساس . 5

هاي ارائه شده در راهنماي نصب و منطبق با  دستورالعمل
 الگوهاي زیست محیطی

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
و داشتن نگرش کوشی  اهمیت دادن به سخت .3

سیستمی و اعتماد به نفس با تکیه بر اصول اخالقی و 
 باورهاي دینی

دهی به امید به آینده و اهمیت دادن به  ارزش .4
 خیرخواهانه در فرآیند اجراي کار هاي  پدیده

و  ها استفاده دقیق، صحیح و بهینه از دستگاه. 5 
ها و  ابزارهاي مورد نیاز براي مونتاژ و نصب دستگاه

 دهی به انجام وظیفه به طور کامل ارزش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
اهمیت دادن به کسب روزي حالل در هنگام تنظیم  .3

هاي نصب دستگاه در راستاي تعهد  اسناد مربوط به هزینه
 هاي اخالقی و دینی به ارزش

نصب  پایبندي به اصول اخالقی و قانونی در فرآیند .4
ها و مونتاژ بردهاي  دقیق، کامل و صحیح دستگاه

 الکترونیکی
مند حرکت اعضاء بدن انسان و  توجه به عملکرد نظام .5

مند دستگاه نصب شده به  مقایسه آن با عملکرد نظام
 منظور پی بردن به قدرت الیزال الهی

 شایستگی پایه -1
  شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
هاي  نیازهاي مشتري در تهیه و نصب دستگاهتوجه به  .3

 اي مورد نیاز وي با رعایت اخالق حرفه
پایبندي به حقوق صنفی همکاران در ارتباط با مقررات  .4

گذاري به تجربه  هاي مرتبط و ارزش مونتاژ و نصب دستگاه
 واقعی کار آنان 

هاي مرتبط با نصب  اهمیت بر انجام دقیق کارها و فعالیت .5
بردهاي الکتریکی بدون نظارت کارفرما و  ها و مونتاژ دستگاه
 مشتري 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
رویه مواد مختلف سمی و خطرزاي  پرهیز از مصرف بی .3

هاي مورد نصب در راستاي ممانعت از  موجود در دستگاه
 وارد کردن آسیب به محیط کار و محیط زیست

گذاري به داشتن نگاه سیستمی به اجراي فرآیند  ارزش. 4
نصب دستگاه و برقراري ارتباط سیستمی با محیط کار و 

 محیط زیست
ارزش قائل شدن به انجام کامل مراحل نصب دستگاه و . 5

ترین  مونتاژ بردهاي الکترونیکی به منظور حصول مطلوب
 کیفیت

 



۱۷ 

 ورودي به رشته الکترونیک جویانهنرهاي  ویژگی

 هاي شخصیتی ویژگی

 رشته الکترونیکاي،  به تحصیل در شاخه فنی و حرفهمند  عالقه •

 هاي شناختی مانند، بیان شفاهی، اجراي نوشتاري و حل مسئلهتوانایی •

 توانایی برقراري روابط عمومی خوب مانند برقراري ارتباط کالمی، چشمی و نفوذ در افراد  •

 گیري صحیح توانایی ادراکی مانند تعیین موقعیت در محیط، درك وضعیت و تصمیم •

 توانایی استفاده از زبان بدن در حد نیاز و با توجه به شرایط •

 خوب گوش دادن و درك مطلبهاي پایه مانند صحبت کردن، نوشتن، داشتن مهارت •

 مشتري و رعایت حقوق آنان خصوص با  هدیگران برعایت احترام متقابل هنگام برقراري ارتباط با  •

 کار با برق هاي  محیطهاي خطرزا مانند  دقیق بودن در اجراي کار و توانایی درك محیط •

 ها اجراي دقیق آن احترام گذاشتن به قوانین صنفی مرتبط و •

 جسمانی هاي  ویژگی

 هاي برقی هماهنگی اعضاء حرکتی و آمادگی دست و بازو هنگام کار با مدارها و دستگاه توانایی روان حرکتی 

 پذیري اعضاي بدن، تعادل جسمی و حرکت و هماهنگی کامل انگشتان دست  قوت بدنی، انعطاف توانایی فیزیکی

 دیدن اشیاء درفاصله نزدیک و دور، تشخیص رنگ، شنوایی کامل و حساس، بویایی کامل و المسه  توانایی حسی

 هاي علمی  ویژگی

 اخذ کارنامه قبولی پایان دوره اول متوسطه •

 اي در برگه هدایت تحصیلی اخذ اولویت فنی و حرفه •

  :هاي زیر را نیز داشته باشند ویژگی باید ذکر شده هاي ویژگیداشتن  ان عالوه بریهنرجو

 SMD و discreteتوانایی کار با قطعات ریز مانند  •

 افزارهاي مرتبط با کارهاي الکترونیکی داشتن حوصله کافی درتنظیم اسناد و اجراي نرم •

  .)ساخت مدار چاپی و اجراي تعمیرات(توانایی اجراي کارهاي ظریف با دست  •



۱۸ 

 مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

 
 



۱۹ 

 

 مشاغل قابل احراز دررشته الکترونیک 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8212 :کد حرفه     الکترونیک کارعمومیکارگرماهر

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 ویرایشگرصدا 1
 الکترونیک استادکار آزمایشگاه  2
 افزار طراح مدارهاي الکترونیکی به کمک نرم 3
 مونتاژکار بردهاي الکترونیکی 4
 افزار با نرم PCBهاي  طراح نقشه 5
 طراح بردهاي ساده مدار چاپی الکترونیکی 6
 افزار نرمتحلیل مدارهاي الکترونیکی با  7
 مونتاژکار قطعات و بردهاي کنترل 8
 هاي اداري سرویس و نگهداري بردهاي الکترونیکی ماشین 9
 هاي الکترونیکی متصدي تحلیل دستگاه 10
 هاي الکترونیکی  انداز دستگاه نصاب و راه 11
 هاي الکترونیکی متصدي رفع عیوب دستگاه 12

 5221 :کد حرفه         تجهیزات برق و الکترونیکفروشندگان لوازم و کارگر ماهر

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 کارمند انبار فروشگاه قطعات و تجهیزات الکترونیکی 1
 تدارك و انبارداري قطعات و تجهیزات الکترونیکی 2
 فروشنده لوازم قطعات الکترونیکی 3
 متصدي خدمات پس از فروش 4

 8212 :کد حرفه    مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکیکمک تکنسین 

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 هادي کمک تکنسین محصوالت نیمه 1
 مونتاژکار تجهیزات الکترونیکی 2
 سرپرست خط مونتاژ 3
 متصدي خط مونتاژخودکار 4
 متصدي کنترل کیفیت خط مونتاژ 5
 الکترونیکی خانگیهاي  انداز دستگاه نصاب و راه 6
 هاي الکترونیکی اداري انداز دستگاه نصاب و راه 7
 نصاب و سرویسکار دستگاه هاي چند منظوره اداري 8

 :کد حرفه      کاران ومکانیک وسایل الکتریکی و الکترونیکی سرویسکمک تکنسین 
7421 
 شغل/نام گروه کاري ردیف

 الکترونیکیمتصدي کنترل و آزمایش قطعات  1
 خانگی لوازم نگهداري و تعمیر بردهاي الکترونیکی 2
 مسئول فنی تعمیرگاه لوازم الکترونیکی 3
 هاي خدمات الکترونیکی تعمیرکار دستگاه 4
 ... ).مانند تردمیل و(هاي چندمنظوره خانگی  کار دستگاه نصاب و سرویس 5
 ....)وفتوکپی، تکثیر (هاي اداري  تعمیرکار دستگاه 6



۲۰ 

 الکترونیک اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

 

فروشندگان لوازم و تجهیزات برق و 
 الکترونیک
52210292 



۲۱ 

 

 الکترونیک و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته ايهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   82120191 :کد 1 :سطح          یعموم کار کیالکترونکارگران ماهر  :نام حرفه 

  82120592 :کد 2 :سطح   یکیالکترون وی کیالکتر زاتیتجه مونتاژکارانکمک تکنسین  :نام حرفه 

  31140493 :کد 3 :سطح            کیالکترونتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

هاي کار با دستگاه
گیري الکتریکی و  اندازه

 الکترو نیکی

آزمایش قطعات الکتریکی 
مقاومت، (و الکترونیکی 

 )خازن و سلف

آزمایش قطعات نیمه 
 هادي

 گیري ولتاژ و اندازه
 ac و dcجریان 

گیري توان و ضریب اندازه
 توان

 مشاهده شکل موج و
هاي کمیت گیرياندازه

 آن

 ac و dcتامین تغذیه 
 مدار ورودي

پیچیدن یک نمونه 
 mبوبین ساده در حد 

HوµH 
01  264 156 0101 L1 40 20 0102 L1 37 23 0103 L1 34 21 0104 L1 18 17 0105 L1 36 24 0106 L1 30 15 0107 L1 24 6 

 

 
هاي کار بري دستگاه

گیري و آزمایشگاهی  اندازه
 مدرن

      

    0108 L3 45 30                         
 

لحیم کاري قطعات مجزا و 
و  SMD)نصب سطحی

discrete) 

آماده سازي مواد، ابزار و 
 تجهیزات

 مونتاژقطعات 
(discrete) 

 مونتاژ قطعات 
(SMD) 

با ابزار  SMDلحیم کاري 
 )موسوم به لوپ(خاص

تمیزکاري نهایی و ایجاد 
 ماسک روي فیبر

لحیم کاري با استفاده از 
حوضچه قلع و خمیر 

 لحیم

 دمونتاژ قطعات 
)discrete( 

02  239 91 0201 L1 18 12 0202 L1 23 8 0203 L2 36 9 0204 L3 27 15 0205 L1 24 6 0206 L3 18 15 0207 L1 26 8 
 

  دمونتاژ قطعات  
(SMD) 

مونتاژ یک نمونه برد 
کاربردي ساده 

 الکترونیکی
     

    0208 L2 35 10 0209 L1 22 8                     



۲۲ 

 

 الکترونیک دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   82120191 :کد 1 :سطح          یعموم کار کیالکترونکارگران ماهر  :نام حرفه 

  82120592 :کد 2 :سطح   یکیالکترون وی کیالکتر زاتیتجه مونتاژکارانکمک تکنسین  :نام حرفه 

  31140493 :کد 3 :سطح            کیالکترونتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

هاي اندازه کار با دستگاه
گیري الکتریکی و 

 الکترونیکی

هاي خواندن نقشه
 الکترونیکی ساده

هاي خواندن نقشه
 الکترونیکی پیچیده

نصب نرم افزارهاي 
 الکترونیکی

ترسیم نقشه فنی مدارهاي 
 الکترونیکی ساده

ترسیم نقشه فنی مدارهاي 
 پیچیدهالکترونیکی 

شبیه سازي مدارهاي 
 الکترونیکی

طراحی و ترسیم مدارهاي 
 افزارچاپی ساده با نرم

03  151 209 0301 L1 10 24 0302 L3 18 26 0303 L1 20 20 0304 L1 20 26 0305 L3 10 36 0306 L1 20 16 0307 L1 22 17 
 

 
طراحی و ترسیم مدارهاي 

 افزارچاپی پیچیده با نرم

دریافت اطالعات مربوط به 
نرم افزارها از اینترنت و به 

 روز رسانی آن
     

    0308 L
3 20 10 0309 L3 11 34                     

 

 ساخت پروزه 
یک نمونه برد الکترو (

 )نیکی

انتخاب یک موضوع پروژه 
 ساده

انتخاب یک موضوع پروژه 
 پیچیده

طراحی وترسیم مدار چاپی 
 پروژه ساده با نرم افزار

طراحی وترسیم مدار چاپی 
 پروژه پیچیده با نرم افزار

چاپ وآماده سازي طرح رو 
 وپشت مدار چاپی

 مونتاژ قطعات روي فیبر
اندازي عیب یابی و راه

 پروژه ساده

04  166 134 0401 L1 9 25 0402 L3 10 25 0403 L1 12 18 0404 L3 10 26 0405 L1 24 5 0406 L1 22 5 0407 L1 30 10 
 

 
اندازي پروژه عیب یابی و راه

 پیچیده
راه  نصب برد روي دستگاه و

 اندازي آن
     

    0408 L
3 24 10 0409 L1 25 10                     



۲۳ 

 

 الکترونیک دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   82120191 :کد 1 :سطح          یعموم کار کیالکترونکارگران ماهر  :نام حرفه 

  82120592 :کد 2 :سطح   یکیالکترون وی کیالکتر زاتیتجه مونتاژکارانکمک تکنسین  :نام حرفه 

  31140493 :کد 3 :سطح            کیالکترونتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نصب، راه اندازي،سرویس و 
 نگهداري

 )دو نمونه دستگاه الکترو نیکی خانگی(

انتخاب و آماده سازي ابزار، مواد 
 و مطالعه دفترچه راهنماي نصب

ارائه مشاوره جهت انتخاب 
محل نصب مناسب براي 

 هاي الکترو نیکیدستگاه

راه اندازي دستگاه ها با 
استفاده از دفترچه راهنماي 

 نصب

روز در  رفع عیب در صورت به
 مراحل نصب 

 ارائه مشاوره به مشتري 
جهت استفاده و نگهداري ) کار بر( 

 هاي الکترونیکیاز دستگاه

 سرویس و نگهدارس
 دو نمونه دستگاه تلفیقی 

ارائه سرویس هاي مختلف از 
 جمله گارانتی به مشتري 

05  229 91 0501 L2 17 15 0502 L2 12 17 0503 L2 62 28 0504 L2 58 32 0505 L2 11 18 0506 L2 58 32 0507 L2 6 25 

 

 
تنظیم کلیه مستندات و تحویل 

 آن به مشتري
      

    0508 L2 5 28                         
 

 تعمیر و یابی عیب
 نیکی الکترو دستگاه نمونه دو(

 )خانگی

دریافت اطالعات مربوط به عیب 
و انطباق آن با راهنماي ظاهري 

 تعمیر

انتخاب و آماده سازي ابزار، 
مواد و مطالعه دفترچه راهنماي 

 نصب و تعمیر

هاي متداول اجراي آزمایش
روي دستگاه جهت تشخیص 

 تقریبی محل عیب

دریافت مشاوره از سایر متخصصین 
و ارائه مشاوره به مشتري و تخمین 

 هزینه و رفع عیب

در  ارائه مشاوره به مشتري
صورت بر طرف نشدن عیب در 

 محل

عیب یابی و تعمیر دو نمونه 
 دستگاه

 )تلفیقی خانگی( 

هاي تلفیقی راه اندازي دستگاه
 و تحویل آن به مشتري

06  254 271 0601 L3 17 20 0602 L3 19 19 0603 L3 65 40 0604 L3 32 73 0605 L3 9 35 0606 L3 70 35 0607 L3 29 16 

 

 
تنظیم کلیه مستندات و تحویل 

 آن به مشتري
      

    0608 L3 13 33                         



۲٤ 

 

 الکترونیک دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   82120191 :کد 1 :سطح   یعموم کار کیالکترونکارگران ماهر  :نام حرفه 

  82120592 :کد 2 :سطح  یکیالکترون وی کیالکتر زاتیتجه مونتاژکارانکمک تکنسین  :نام حرفه 

  31140493 :کد 3 :سطح  کیالکترونتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نصب، راه اندازي،سرویس و 
 نگهداري

دو نمونه دستگاه الکترو نیکی (
 )اداري

انتخاب و آماده سازي ابزار، مواد 
و مطالعه دفترچه راهنماي نصب 

 و تعمیر

ارائه مشاوره جهت انتخاب 
هاي محل نصب مناسب دستگاه

 اداري

ها با استفاده راه اندازي دستگاه
 از دفترچه راهنماي نصب

روز در  رفع عیب در صورت به
 مراحل نصب

 ارائه مشاوره به مشتري
جهت استفاده و نگهداري ) کار بر( 

 هاي الکترونیکیاز دستگاه

 سرویس و نگهداري
 دو نمونه دستگاه اداري

هاي مختلف از ارائه سرویس
 جمله گارانتی به مشتري

07  184 206 0701 L2 12 18 0702 L2 12 18 0703 L2 60 30 0704 L2 28 47 0705 L2 10 20 0706 L2 50 25 0707 L2 6 24 
 

 
تنظیم کلیه مستندات و تحویل 

 آن به مشتري
      

    0708 L2 6 24                         
 

 عیب یابی و تعمیر
دو نمونه دستگاه الکترو نیکی (

 )اداري

دریافت اطالعات مربوط به عیب 
و انطباق آن با راهنماي ظاهري 

 تعمیر

انتخاب و آماده سازي ابزار، 
مواد و مطالعه دفترچه راهنماي 

 نصب و تعمیر

هاي متداول اجراي آزمایش
روي دستگاه جهت تشخیص 

 تقریبی محل عیب

دریافت مشاوره از سایر 
متخصصین و ارائه مشاوره به 

 مشتري و تخمین هزینه

ارائه مشاوره به مشتري در 
ر طرف نشدن عیب در صورت ب

 محل

عیب یابی و تعمیر دو نمونه 
 دستگاه

 )الکترونیکی اداري( 

هاي تلفیقی راه اندازي دستگاه
 اداري و تحویل آن به مشتري

08  291 219 0801 L3 22 32 0802 L3 27 24 0803 L3 65 40 0804 L3 14 21 0805 L3 8 21 0806 L3 75 30 0801 L3 70 20 

 

 
تنظیم کلیه مستندات و تحویل 

 آن به مشتري
      

    0808 L3 10 31                         



۲٥ 

 

 الکترونیک دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   82120191 :کد 1 :سطح   یعموم کار کیالکترونکارگران ماهر  :نام حرفه 

  82120592 :کد 2 :سطح  یکیالکترون وی کیالکتر زاتیتجه مونتاژکارانکمک تکنسین  :نام حرفه 

  31140493 :کد 3 :سطح  کیالکترونتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

کار با ربات هاي مونتاژگر 
 برد هاي الکترو نبکی

تعیین قطعات و جا گذاري 
 هاي مربوطهها در محلرول

انتخاب شرایط و برنامه 
 مناسب جهت تنظیم سرعت

شارژ خمیر قلع و قرار دادن 
بردنمونه و شابلون در محل 

 مربوطه

 راه اندازي دستگاه و
 برد نمونهدر یافت 

قرار دادن مجموعه برد 
اندازي مونتاژ نشده و راه

 دستگاه

اجراي سرویس اتمام کار 
 ماهانه–هفتگی  –روزانه (

اجراي تعمیرات جزیی با 
 توجه به دفترچه راهنما

09  214 131 0901 L3 34 20 0902 L3 27 24 0903 L3 23 13 0904 L3 30 13 0905 L3 22 19 0906 L3 38 23 0907 L3 40 19 
 

        

                                
 

        

                                

 

        

                                
 



۲٦ 

 در رشته الکترونیک هاي غیرفنی شایستگی
 -کاربرد فناوري - سواد اطالعاتی -یادگیري مادام العمر  -خالقیت  –تفکر سیستمی   - تفکرانتقادي  -تفکرمنطقی 

مدیریت  -مدیریت منابع  -مستند سازي  -آموزش دیگران  -ویژگی شخصیتی اخالق  -کار تیمی -ارتباط موثر -محاسبه 

 کارآفرینی  -کار و کیفیت 

 



۲۷ 

 

 

 ها و کارها براي ارزشیابی بندي شایستگی گروه 

 L1 :سطح 821120191 :کد کار عمومی الکترونیک :نام حرفه

 

و تعمیر بردهاي  نگهداري: نام شغل
 خانگی الکترونیکی وسایل

 

مونتاژکار قطعات و : نام شغل
 بردهاي کنترل

 

تحلیل مدارهاي  :نام شغل
 افزار الکترونیکی با نرم

 

طراح بردهاي ساده مدار  :نام شغل
 الکترونیکی چاپی

 

با  pcbهاي  نقشه طراح :نام شغل
 افزار نرم

 نوبت سوم 

 821257 :کد شغل 821253 :کد شغل 821256:کد شغل 821241: کد شغل 742152:کد شغل 
 G311 :کد گروه G312 :کد گروه G313 :کد گروه G314:کد گروه  G315:کد گروه 

 T0409 – T0407 کد کاره
 - T0205 – T0406:کد کارها
T0201 

 T0307 :کد کارها T0405 - T0403 :کد کارها T0401 :کد کارها

 37 :زمان 1 :واحد 55/5 :زمان 1/5 :واحد 37:زمان 1:واحد 92/5: زمان 2/5 :واحد 74:زمان 2 :واحد
           

مونتاژکار بردهاي : نام شغل
 الکترونیکی

 

مونتاژکار تجهیزات : نام شغل
 الکترونیکی

 

طراح مدارهاي : نام شغل
 افزار الکترونیکی به کمک نرم

 

متصدي کنترل و : نام شغل
 یش قطعات الکترونیکیآزما

 

کمک تکنسین  :نام شغل
 هادي محصوالت نیمه

 نوبت دوم 
 821234کد شغل 742150کد شغل 821258: کد شغل 821239: کد شغل 821254: کد شغل
 G206 :کد گروه G207 :کد گروه G208: کد گروه G209: کد گروه  G210: کد گروه

 T0102 :کد کارها T0106 :کد کارها T0306- T0304 :کد کارها  T0202- T0207: کد کارها  T0209: کد کارها 
 55/5 :زمان 1/5 :واحد 55/5 :زمان 1/5 :واحد 74: زمان 2: واحد 74: زمان 2: واحد 37: زمان 1: واحد

           
فروشنده قطعات :نام شغل

 الکترونیکی

 

استادکار آزمایشگاه : نام شغل
 الکترونیک

 

 ویرایشگر صدا: نام شغل

 

 تدارك و انبارداري :نام شغل
 قطعات و تجهیزات الکترونیکی

 

کارمند انبار فروشگاه  :شغلنام 
 قطعات و تجهیزات الکترونیکی

 نوبت اول 
 522141کد شغل 522142:کد شغل 821252: کد شغل 558212: کد شغل 522134: کد شغل
 G101 :کد گروه G102 :کد گروه G103: کد گروه G104: کد گروه G105: کد گروه

 T0107- T0101 :کد کارها T0103 :کد کارها T0105 :کد کارها T0104: کد کارها T0301– T0303 :کد کارها

 92/5 :زمان 2/5 :واحد 55/5 :زمان 1/5 :واحد 5/55: زمان 5/1: واحد 37 :زمان 1:واحد 55/5زمان 1/5 :واحد
 

 .استفاده گردد 1-6ها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم  هاي کاري و کدهاي آن عناوین گروه*
 

 



۲۸ 

 

 ها و کارها براي ارزشیابی بندي شایستگی گروه

 L2 سطح 82120592 :کد مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی :نام حرفه
 

سرویس کار نصاب و  :نام شغل
 دستگاه هاي چندمنظوره اداري

 

هاي  تعمیرکار دستگاه: نام شغل
 ... ).مانند فتوکپی، تکثیر و(اداري 

 

نصاب و راه انداز دستگاه : نام شغل
 هاي الکترونیکی اداري 

 

متصدي تحویل دستگاه : نام شغل
 هاي الکترونیکی اداري 

 

متصدي کنترل کیفیت : نام شغل
 خط مونتاژ

 نوبت سوم 
 821231 :کد شغل 742154:کد شغل 821237:کد شغل 742152:کد شغل 742153 :کد شغل 
 G 326:کد گروه G327 :کد گروه G313 :گروهکد  C329:کد گروه  230G:کد گروه 

 T0706کد کارها
 T0704:کد کارها

 
 T0701 :کد کارها  T0702 کد کارها T0703 :کد کارها

 37:زمان 1:واحد 18/5:زمان 0/5:واحد 74:زمان 2 :واحد 92/5: زمان 2/5 :واحد 74:زمان 2 :واحد
           

کار  نصاب و سرویس: نام شغل 
 هاي چند منظوره خانگی اهدستگ

 

متصدي رفع عیوب : نام شغل
 خانگی هاي الکترونیکی دستگاه

 

اندازي  نصب و راه: نام شغل
 هاي الکترونیکی دستگاه

 

متصدي تحویل : نام شغل
 خانگی هاي الکترونیکی دستگاه

 

هاي  تعمیرکار دستگاه:نام شغل
 خانگی خدمات الکترونیکی

 نوبت دوم 
 742146 :کد شغل 821259:کد شغل 821260: کد شغل 821250: کد شغل 742148: کد شغل
 G221 :کد گروه G222 :کد گروه G223 :کد گروه G224: کد گروه  G225: کد گروه

 T0501 کد کارها T0502 :کد کارها T0503 :کد کارها  T0504: کد کارها  T0506 :کد کارها 
 37:زمان 1:واحد 18/5:زمان 0/5:واحد 74:زمان 2:واحد 92/5: زمان 2/5:واحد 74: زمان 2: واحد

           
 سرویس و نگهداري :نام شغل

هاي  بردهاي الکترونیکی ماشین
 اداري

 

متصدي خدمات پس از : نام شغل 
 فروش

 

 متصدي خط تولید: نام شغل

 

 
 سرپرست خط مونتاژ: نام شغل

 

متصدي خط مونتاژ : نام شغل
 خودکار

 821223: کد شغل 821232 :کد شغل 742155: کد شغل 522139: کد شغل 821245: کد شغل نوبت اول 
 C116: کد گروه  G117 :کد گروه G118: کد گروه G119: کد گروه G120:کد گروه
 G301 :کد گروه T0208 :کد کارها T0505- T0705 :کد کارها T0507-T0707: کد کارها T0708 – T0508  :کد کارها

 74:زمان 2:واحد 55/5:زمان 1/5:واحد 55/5: زمان 1/5:واحد 55/5: زمان 1/5:واحد 55/5: زمان 1/5:واحد 
 

 .استفاده گردد 1-6ها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم  هاي کاري و کدهاي آن عناوین گروه*



۲۹ 

 شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش  الکترونیکحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

 

  
 1 :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
    

 071410: کد رشته تحصیلی الکترونیک: 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 
هاي هاي خاص دیگر حوزه 

 یادگیري
8 

 
 
8 
 
 

2 

3 

4 

5 
 4,0 4,0  الکترونیکدانش فنی   6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8
و  SMDمونتاژودمونتاژ قطعات  

 مستندسازي
8,0 8,0 

9 
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و 

 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 الکترونیکی
هاي  نصب و سرویس دستگاه 

 الکترونیکی خانگی
8,0 8,0 

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
نصب و سرویس دستگاه هاي 

 الکترونیکی اداري و صنعتی
8,0 8,0 

       8,0 8,0 چاپی مدار چاپ و طراحی 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8,0 8,0 )دستگاه ااکترونیکی برد(پروژه ساخت       12

 40,0 40 جمع 40 40 جمع 40 .40 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



۳۰ 

 L۱سطح اول صالحیت حرفه اي ملی ی عموم کار کیالکترونکارگر ماهر نقشه آموزش 
 
 

  

   

 

هاي خواندن نقشه
 الکترونیکی ساده
   0301-L1-24 

  افزارهاي نرم نصب

  الکترونیکی
0303-L1-31/5 

  هادي آزمایش قطعات نیمه
  0102-L1-55/5   

  Discreteدمونتاژ قطعات 
   0207-L1-32   

مونتاژ یک نمونه 
 الکترونیکی بردساده

0209-L1-37 

 
طراحی و ترسیم مدارچاپی 

   نرم افزارساده با 
   0307-L1-37  

طراحی و ترسیم مدارچاپی  
 پروژه ساده با نرم افزار

 0403-L1-26 

 چاپ وآماده سازي طرح رو و 
 پشت مدارچاپی
0405-L1-29/5 

انتخاب یک موضوع پروژه 
 ساده

  0401-L1-37 

آماده سازي مواد،ابزار و 
 تجهیزات 

    0201-L1-34 

روي مونتاژقطعات 
   قیبر

    0406-L1-29  

تمیزکاري المانها و ایجاد 
 ماسک روي فیبر 
  0205-L1-29/5 

عیب یابی و راه اندازي 
 پروژه ساده   
 0407-L1-37 

نصب برروي دستگاه و راه 
 اندازي آن

    0409-L1-37  

 11درس اول سال 
 طراحی و ساخت مدارچاپی

 )ساعت 296(

 11سال درس دوم 
برد الکترونیکی (ساخت پروژه 

 )دستگاه
 )ساعت 296( 

  گیري ولتاژ و اندازه
   ac , dcجریان

0103-L1- 55/5 

مشاهده شکل موج و    
  هاي آنگیري کمیتاندازه

0105-L1 -55/5 

آزمایش قطعات    
 الکتریکی و الکترونیکی

 0101-L1-56,5 

پیچیدن یک نمونه بوبین 
  µHوm H ساده در حد 

 0107-L1-36 

 گیري اندازه
 توان و ضریب توان

 0104-L1-37 

 تامین تغذیه
  Dcوac مدار 

 0106-L1-55/5 

 

 

 
 

 مدارهايترسیم نقشه فنی 
    الکترونیکی ساده
    0304-L1-41  

شبیه سازي 
 الکترونیکی مدارهاي

    0306-L1-33 

 مونتاژ قطعات 
Discrete 

    0202-L1-44 

عرضه تخصصی قطعات ( 10سال 
 )الکتریکی و الکترونیکی



۳۱ 

 L۲سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی ی کیالکترون و یکیالکتر زاتیتجه مونتاژکاراننقشه آموزش 

 

 12دوم سال درس

هاي الکترونیکی  نصب و سرویس دستگاه

 خانگی

 )ساعت 296(

انتخاب و آماده سازي ابزار ،مواد و 
دو (مطالعه دفترچه راهنماي نصب 

  )ادارينمونه دستگاه الکترو نیکی 
 0701-L2-37  

 

ارائه مشاوره جهت انتخاب محل 
هاي نصب مناسب براي دستگاه

  اداريالکترو نیکی 
 0702-L2-18/5  

نصب وراه اندازي دستگاه ها با 
استفاده از دفترچه راهنماي 

  نصب
  0703-L2-74  

رفع عیب در صورت بروز در 
  مراحل نصب

 0704-L2-92/5 

 سرویس و نگهداري
دو نمونه دستگاه تلفیقی  

  اداري

0706-L2-74 

  

 

 12درس اول سال 
 ومستند سازي  SMDمونتاژ و دمونتاژ 

 )ساعت 296(

 مونتاژ قطعات 
(SMD) 

0203-L2-74  

 

  دمونتاژ قطعات 
(SMD) 

0208-L1- 55/5 

 

 

 ارائه مشاوره به مشتري 
جهت استفاده و نگهداري از ) کار بر( 

   خانگی هاي الکترونیکیدستگاه

0505-L2-29 

  

 

 ارائه مشاوره به مشتري 
نگهداري  جهت استفاده و) کار بر( 

 هاي الکترونیکی ادارياز دستگاه

 0705-L 2 -26/5 

ارائه مشاوره جهت انتخاب محل 
هاي نصب مناسب براي دستگاه

  خانگیالکترو نیکی 
 0502-L2-18/5  

راه اندازي دستگاه ها با نصاب و
  استفاده از دفترچه راهنماي نصب

  0503-L2-74  

انتخاب و آماده سازي ابزار ،مواد و 
دو (مطالعه دفترچه راهنماي نصب 

)نمونه دستگاه الکترو نیکی خانگی  
  0501-L2-37  

 

 سرویس و نگهداري
  دو نمونه دستگاه تلفیقی خانگی 

0506-L2-74 

رفع عیب در صورت بروز 
 در مراحل نصب

 0504-L2-92/5 

 ارائه سرویس هاي مختلف  از جمله

  )دستگاه خانگی( گارانتی به مشتري

 

 

 

 

 

 

ارائه سرویس هاي مختلف  از جمله 
 )اداريدستگاه ( گارانتیبه مشتري

5/270707-L2- 

        

 

 

 12درس سوم سال

هاي  نصب و سرویس دستگاه

 اداريالکترونیکی 

 )ساعت 296(

تنظیم کلیه مستندات  و تحویل 
  )دستگاه خانگی(آن به مشتري

9 0508-L2-2   

تنظیم کلیه مستندات  و تحویل 
  )دستگاه خانگی(آن به مشتري

5/26 0708-L2    



 

۳۲ 

                             
جدول 

 تطبیق – دروس

 شایستگی هاي رشته الکترونیک

 1:کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی
  071410:کد رشته تحصیلی نیکورالکت: تحصیلیرشته 

شمار
 ه

 کد درس نام درس 
نوع 
 درس

سال 
 ترم/ 

ساعت 
 تئوري

ساعت 
 عملی

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها ي فنی

1 
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و 

 الکترونیکی
0714100110 

مشتترك 
 در گروه

 
10 120 180 

 
0103-0301-0101-

0104-0303-0107-0105 

خالقیت  -)N23,N22,N21(تفکر سیستمی  -)N41( تفکرانتقادي–) N13-N12-N11 (فکرمنطقی
)N15(-یادگیري مادام العمر )N36-N35(-  سواد اطالعاتی)N33-N32-N31(- کاربرد فناوري 

)N42-N41(-  محاسبه)N92 (– ارتباط موثر)N58-N52-N51 (– کار تیمی)- N53-N56-N55-
N54 (– ویژگی شخصیتی اخالق )N72-N71 (- مستند سازي )N37 (– مدیریت منابع)-N66 -

N64 (–مدیریت کار و کیفیت )N61( 

تدارکات و انبارداري وقطعات تجهیزات -1
 G111الکترونیکی 

 G112 تهیه کننده بردهاي الکترونیکی-1
 متصدي کنترل و آزمایش قطعات الکترونیکی-1

G113 
 

 0714100211 چاپی مدار چاپ و طراحی 2
مشترك 
 در رشته

 

11 
 

120 180 
0102-0106-0209-

0207-0202-0306-0304 

 یادگیري مادام العمر-)N15(خالقیت  -)N41( تفکرانتقادي–) (N13-N12-N11تفکرمنطقی 
)N36-N35(-  سواد اطالعاتی)N33-N32-N31(- کاربرد فناوري )N41(-  محاسبه)N92 (– ارتباط

آموزش  –) N72-N71( ویژگی شخصیتی اخالق –) N53-N54(کار تیمی –) N52-N51(موثر 
 مدیریت کار و کیفیت–) N66 -N64-(مدیریت منابع –) N37( مستند سازي -)N57(دیگران 

)N61(– کارآفرینی)N81( 

 مونتاژکاربردهاي الکترونیکی کاربردي-1
G213 

طراحی بردهاي ساده مدارچاپی -1
 G212الکترونیکی

 G211استادکارآزمایشگاه الکترونیک -1

3 
 ااکترونیکی برد(پروژه ساخت

 )دستگاه
0714100311 

مشترك 
 در رشته

 

11 
 

120 180 
0201-0406-0205-
0405-0401-0407-
0307-0403-0409 

 یادگیري مادام العمر-)N15(خالقیت  -)N41( تفکرانتقادي–) (N13-N12-N11فکرمنطقی ت
)N36-N35(-  سواد اطالعاتی)N33-N32-N31(- کاربرد فناوري )N41(-  محاسبه)N92 (– ارتباط

 –) N72-N71( ویژگی شخصیتی اخالق –) N53-N54(کار تیمی –) N58-N52-N51-(موثر 
مدیریت کار و –) N66 -N64-(مدیریت منابع –) N37( مستند سازي -)N57(آموزش دیگران 

 )N81(کارآفرینی –)N61-N62-N63( کیفیت

-حرارتی(مونتاژکارقطعات و بردهاي کنترل -2
 G221)نوري

 G222متصدي کیفیت خط مونتاژ-2

4 
 SMDمونتاژودمونتاژ قطعات 
 و مستندسازي

0714100412 

مشترك 

 180 120 12 در رشته
0203-0208-0705-
0507-0505-0707-

0508-0708 

 یادگیري مادام العمر-)N15(خالقیت  -)N41( تفکرانتقادي–) (N13-N12-N11فکرمنطقی ت
)N36-N35(-  سواد اطالعاتی)N33-N32-N31(- کاربرد فناوري )N41-N42(-  محاسبه)N92 (

-N72( ویژگی شخصیتی اخالق –) N53-N54(کار تیمی –) N58-N52-N51-(ارتباط موثر –
N71 (–  آموزش دیگران)N57(- مستند سازي )N37 (– مدیریت منابع)-N66 -N64 (– مدیریت

 )N81(کارآفرینی –)N61-N62-N63( کار و کیفیت

مونتاژکارلوازم آزمایشگاهی -1
 G311الکترونیکی

5 
هاي  دستگاه نصب و سرویس 

 الکترونیکی خانگی
0714100512 

مشترك 

 180 120 12 در رشته
0502-0501-05030504-

0506 

خالقیت )N23,N22,N21(تفکر سیستمی  -)N41( تفکرانتقادي–) (N13-N12-N11تفکرمنطقی 
)N15(-یادگیري مادام العمر )N36-N35(-  سواد اطالعاتی)N33-N32-N31(- کاربرد فناوري 

)N41-N42-N43(-  محاسبه)N92 (– ارتباط موثر)-N58-N52-N51 (– کار تیمی)N53-N54-
N55-N56 (– ویژگی شخصیتی اخالق )N72-N71-N73 (–  آموزش دیگران)N57(-  مستند

–)N61-N62-N63( مدیریت کار و کیفیت–) N66- N65-N64-(مدیریت منابع –) N37( سازي
 )N81(کارآفرینی 

دستگاه هاي الکترونیکی نصاب و راه انداز -2
 G321خانگی

کار دستگاه هاي چندمنظوره  نصاب و سرویس-2
 G331خانگی

دستگاه هاي متصدي خدمات پس ازفروش -3
 G332الکترونیکی خانگی

6 
نصب و سرویس دستگاه هاي 

 الکترونیکی اداري و صنعتی
0714100612 

مشترك 

 180 120 12 در رشته
0702-0701-0703-

0704-0706 

خالقیت )N23,N22,N21(تفکر سیستمی  -)N41( تفکرانتقادي–) (N13-N12-N11تفکرمنطقی 
)N15(-یادگیري مادام العمر )N36-N35(-  سواد اطالعاتی)N33-N32-N31(- کاربرد فناوري 

)N41-N42-N43(-  محاسبه)N92 (– ارتباط موثر)-N58-N52-N51 (– کار تیمی)N53-N54-
N55-N56 (– ویژگی شخصیتی اخالق )N72-N71-N73 (–  آموزش دیگران)N57(-  مستند

–)N61-N62-N63( مدیریت کار و کیفیت–) N66- N65-N64-(مدیریت منابع –) N37( سازي
 )N81(کارآفرینی 

نصاب و راه انداز دستگاه هاي الکترونیکی -3
 G322اداري

کار دستگاه هاي چندمنظوره  نصاب و سرویس-3
 G333اداري

دستگاه هاي متصدي خدمات پس ازفروش -3
 G334الکترونیکی اداري



 

۳۳ 

 



 

۳٤ 

 الکترونیک گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته
 نام و 

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی :صالحیت

 82120592 :کد

L2 
تعداد  7 :شغل/تعداد گروه کاري

 18 :کارها
 :سطح

 ها گواهینامه

 کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
شماره 

 گواهینامه
 تاریخ اعطاي
 گواهینامه

1 
هاي  انداز دستگاه نصاب و راه

 الکترونیکی خانگی
 

82123692 T0501 -T0502-T0503-T0505   

2 
مونتاژکار لوازم آزمایشگاهی 

 الکترونیکی
74216492 T0201 -T0205   

3 
متصدي کنترل و آزمایش 

 قطعات الکترونیکی
82123192 T0701 -T0702-T0703-T0705   

4 
کار  سرویسنصاب و 

هاي چند منظوره  دستگاه
 خانگی

82124492 T0504 -T0506   

5 
هاي  انداز دستگاه نصاب و راه

 الکترونیکی اداري
82123792 T0704-T0706   

6 
 متصدي خدمات پس از فروش

هاي الکترونیکی  دستگاه(
 )خانگی

82123492 T0507 -T0508   

7 
 متصدي خدمات پس از فروش

الکترونیکی هاي  دستگاه(
 )اداري

82123492 T0707-T0708   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 . گردد مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می/هاي کاري هاي گروه پس از کسب تمام گواهینامه: معیار اعطاي مدرك

 

 



 

۳٥ 

 الکترونیک گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

 الکترونیک کارعمومی :نام حرفه در سطح صالحیت
 82120191 :کد

L 1 
تعداد  8 :شغل/تعداد گروه کاري

 23 :کارها
 :سطح

 ها گواهینامه

 کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
شماره 

 گواهینامه
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

1 
ها،  تدارکات و انبارداري المان

تجهیزات و  قطعات
 الکترونیکی

82124791 T0101 - T0107   

2 
تهیه کننده قطعات بردهاي 

 الکترونیکی
82123591 T0103 - T0104 - T0105   

3 
متصدي کنترل و آزمایش 

 قطعات الکترونیکی
82123191 T0301 - T0303   

   T0102 - T0106 82125291 استادکار آزمایشگاه الکترونیک 4

 -T0304 -T0306-T0307-T0403 82125091 ساده مدار چاپیطراح بردهاي  5
T0405    

   T0202 - T0207-T0209 82125191 مونتاژکار بردهاي الکترونیکی 6

7 
مونتاژکار قطعات و بردهاي 

 )نوري  -حرارتی(کنترل 
74215791 
74215891 

T0201 - T0205-T0401-T0406   

8 
متصدي کنترل کیفیت خط 

 مونتاژ
82123191 T0407- T0409   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 . گردد مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می/هاي کاري هاي گروه پس از کسب تمام گواهینامه: معیار اعطاي مدرك

 



 

۳٦ 

 یادگیري دروس رشته الکترونیک –دهی  راهبردهاي یاداصول انتخاب 
 هاي واقعی زندگی  ها در موقعیت درك وتفسیر پدیده

هاي  هاي به کار رفته در بخش با مکانیزمهاي طبیعی  پدیده هاي عملی به منظور بررسی ارتباط بین نگرش سیستمی حاکم بر ارائه پروژه  -
 الکترونیکی مختلف لوازم خانگی الکتریکی و

 ان یهنرجوتقویت انگیزه 
 فرهنگی هنرجویان رشته الکترونیک توسط واحد آموزشی ،ارائه محصوالت و خدمات آموزشی -
 خدمات فنی مرتبط با لوازم خانگی الکتریکی والکترونیکی، صوتی و تصویري ،بازدید از مراکز صنعتی الکترونیکی -
 ها ومشاغل موجود و مورد نیاز بازار کار تحصیلی الکترونیک، حرفه هاي مرتبط با رشته مشارکت در پروژه -
  امکان درك روابط علت ومعلولی و قوانین کلی-

 هاي لوازم الکتریکی و ساده در مکانیزم براي درك علل ایجاد عیوبنتقادي ا تفکر منطقی و تفکر ،آموزش شایستگی تفکر سیستمی -
 . الکترونیکی خانگی، اداري یا صنعتی

 هاي الکترونیکی ها و سایت آزمایشگاه ،ها یابی و رفع عیب و حل مساله در کارگاه عیب هاي تعمیر، مد براي فعالیتآهاي روز  به کارگیري روش -
 ها شایستگیمرور و بازنگري 

 عملی در رشته الکترونیک –ها و مسابقات علمی  برگزاري جشنواره -
 الکترونیک در صنایع و بازار کار کشور مرتبط با رشته هاي گروهی ارائه پروژه -
 برق و الکترونیک هاي علمی نممشارکت در انج -

 تلفیق نظر وعمل 
هاي  ها و آزمایشگاه کارگاهها، کالسعملی در هاي فعالیت هنگام انجام استفاده از روش پرسش و پاسخ به منظور ایجاد تفکر نقادانه به -

 الکترونیک 
 روش فعال و خالق 

 به منظور آموزش مباحث رشته الکترونیک مرتبط افزارهاي آموزشی استفاده از نرم -
 ها براي هنرجویان رشته الکترونیک  هاي نوآوري و خالقیت از طریق ارائه و راهنمایی پروژه ایجاد فرصت -

 تاکید بر مشارکت هنرجویان 
 هاي الکترونیکی ها و سایت آزمایشگاه ،ها کارگاه ها، کالس اجراي هنگام درتکیه بر کارگروهی  -

در قالب ارشد کارگاه و سر (الکترونیکی  کوچکهاي  هاي کاري الکترونیک، پروژه ها، گروه کارگاهایجاد فرصت براي هنرجویان به منظور مدیریت  -
 )هاي اجرایی    روه تیمگ

 هاي یادگیري تعامل هنرجویان با هنرآموزان، همساالن و محیط
 هاي جدید در رشته الکترونیک ارائه کنفرانس در ارتباط با فناوري -
 ها  و دالیل استفاده از آن یالکترونیک دیدج هاي بررسی سیستم بحث و -
 ها نآجهت بهبود  هاي الکترونیکی موجود، سیستم ایجاد زمینه در راستاي چگونگی روز آمد کردن -

 در رشته الکترونیک هاي نوین استفاده از فناوري
 ها براي آموزش الکترونیک فیلم افزارها، استفاده از فضاي مجازي، نرم -
 هاي الکترونیکی  دهنده سیستم هاي مختلف تشکیل آموزشی براي آموزش بخش افزاري افزاري و نرم هاي سختساز هیشباستفاده از  -



 

۳۷ 

 )ارزشیابی(اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته الکترونیک 
کاران تجهیزات الکتریکی و  مونتاژ ،کار عمومی  هاي الکترونیک هاي کاري و حرفه  ها و گروههاي فراگیران در راستاي کار ارزشیابی بر اساس آموخته   

در رشته الکترونیک صورت سرویس کاران و مکانیک وسایل الکتریکی و الکترونیکی و فروشندگان لوازم و تجهیزات برق و الکترونیک الکترونیکی 
 . گیرد می
هاي درسی باید  از این رو در هنگام تالیف کتاب .جا که ارزشیابی نوعی قضاوت است باید شواهد کافی و متنوع براي قضاوت وجود داشته باشد از آن  

عریف بینی شود تا بتوان بر اساس معیارهاي ت هاي ارزشیابی، کتاب استاندارد گزارش کار پیش برگ از ابزارهاي مورد نیاز مانند فهرست وارسی، نمون
 . شده که با دنیاي کار انطباق دارد ارزشیابی شود

 الکترونیک الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
مثالً براي ارزشیابی فرایند اجراي کار در آزمایشگاه الکترونیک الزم است در هر جلسه  .شود متنوع و مستمر انجام می ارزشیابی به صورت

الزم است ارزشیابی به صورت  .ویان به عمل آیدجاي یا پرسش شفاهی از هنر و به صورت مشاهده هاي فنی و غیرفنی به طور مستمر شایستگی
هاي  براي مثال برجسته کردن نقاط ضعف .منصفانه و منطبق با آن چه که آموزش داده شده است، در محیطی آرام و به دور از تنش انجام شود

 . کند آور و پر از تنش فراهم می اضطراب ها به ندادن نمره محیطی درسی هنرجویان و تهدید آن
هنگام ارزشیابی نباید به آن به صورت یک موضوع  .ناپذیر از آن است یند آموزش و جدائیرآالزم است توجه داشته باشیم که ارزشیابی جزئی از ف   

 . ارزشیابی درنظر بگیریدبراي رشته الکترونیک موارد زیر را در   .هاي داده شده نگاه کرد مستقل و جداي از آموزش

 اي و عمومی در کارواقعی استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه •
 عمومی در رشته الکترونیک و اي حرفهشایستگی  به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندارد اي حرفهاستفاده ازمدارك صالحیت  •
 عمومی در رشته الکترونیک و اي حرفهشایستگی  استاندارد ومستمر براي سنجش میزان یادگیريارزشیابی متنوع  •
 استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظورسنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجو •
 ارزشیابی منصفانه و برمبناي اندوخته هاي هنرجویان •
 ارزشیابیفراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام  •
 همکاري اعضاي گروه ارزشیابی در بستر کارگروهی و با اجراي بخشی از فرآیند •
 یادگیري فرآیند ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کاربه عنوان بخشی از •

 الکترونیک رشته آموزاناي هنر هاي حرفهصالحیت
 مدرك تحصیلی

 باشد الکترونیکمرتبط با رشته هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی  -

 اي مدارك حرفه
 هاي تخصصی  گذراندن دوره - 
 آموزي هاي حرفه هاي تدریس و مهارت خدمت روش هاي ضمن گذراندن دوره - 

 تجربه کاري
 هاي تربیت دبیر فنی التحصیل رشته سال سابقه کار مرتبط یا فارغ 4داشتن حداقل  - 
 

 توجیه مدیران سطوح باالي اجرایی



 

۳۸ 

نهادهاي مختلف به منظور اجراي  توجیه مدیران سطوح باالي اجرایی در زمینه مزایاي برنامه جدید مبتنی بر شایستگی جهت حصول همکاري
 . بهینه طرح

 اي هنرآموزان و استادکاران صالحیت حرفه
 ها آموزش هنرآموزان در راستاي صالحیت -
 شته الکترونیکاي هنرآموزان و استادکاران ر حرفه هاي تعیین صالحیت -
 هنر آموزان و استادکاران رشته الکترونیک تخصصی هاي تعیین صالحیت -
  هاي اخذ شده توسط هنرآموزان تعیین استانداردهاي الزم براي تائید تجربه، مدارك و گواهینامه -

  ارتقاء مدیران و هنرآموزان
 تخصصیاي و  هاي حرفه آموزش مدیران و هنرآموزان جهت دستیابی به شایستگی -
 خدمت مدیران و هنرآموزان  تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن -

 ابزار و تجهیزات
 

 متناسب با رشته الکترونیک ها و تجهیزات تعیین استانداردهاي ابزارها، دستگاه -
 فضا-

 تعیین استاندارد فضا کارگاهی متناسب با رشته الکترونیک -
 تجهیزات و ابزار متناسب با رشته الکترونیکها و  تعیین استانداردهاي چیدمان دستگاه -

 مشارکت کلیه مجریان 
 هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته الکترونیک  کارگیري و مشارکت دیگر بخش هب -

 تهیه برنامه جامع
 تهیه برنامه جامع آموزش رشته الکترونیک  -

 اشاعه برنامه
 تهیه فرآیند اشاعه برنامه رشته الکترونیک -
 ها تعیین چگونگی ارائه و تبیین رشته الکترونیک در دیگر معاونت و بخش -
 تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران کل و مناطق  -
 ها تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران هنرستان -
واي هاي آموزشی و کارشناس تحلیل محت ها، گروه اي استان کارگیري کارشناسان فنی و حرفه هتعیین چگونگی ب -

 ها استان
 استلزامات اداري

 هاي مورد نیاز در ارتباط با رشته الکترونیک تعیین استلزامات اداري و پست -
 تعیین استلزامات مشارکت دیگر پرسنل وزارت آموزش و پرورش -

 منابع مالی
 ها هنرستانتعیین استلزامات منابع مالی جهت آموزش هنرآموزان و استادکاران رشته الکترونیک و مدیران  -
 ها به امکانات مورد نیاز رشته الکترونیک تعیین استلزامات منابع مالی جهت تجهیز هنرستان -
 تعیین استلزامات منابع مالی جهت تهیه و توزیع بسته آموزشی مورد نیاز رشته الکترونیک -
 تهیه استلزامات منابع مالی جهت تهیه و توزیع مواد مصرفی رشته الکترونیک -

 پایش برنامه
 تهیه ساز و کار اعتبار بخشی -



 

۳۹ 

                                                                       ها تهیه ساز و کار بازدید از استان -
 هاي یادگیري تهیه ساز و کار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی و مواد و رسانه -

 شتهفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه و ر 
 تدوین فرآیند اعتباربخشی راهنماي برنامه درسی رشته الکترونیک -
 تدوین فرآیند اعتباربخشی برنامه درسی رشته الکترونیک -
 هاي یادگیري در حوزه الکترونیک تدوین فرآیند اعتباربخشی مواد و رسانه -
 تدوین فرآیند پایش  -
 تدوین فرآیند اصالح -

  



 

٤۰ 

 الکترونیک رشته هاي سدربسته آموزشی  ءاجزا
 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 پوستر -6  کتاب کار -5  فیلم راهنماي معلم -4  راهنماي معلم -3  هنرجوافزار   نرم -2 کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

 کتاب درسی

کارگاهی و دانش مربوطه در حد ، آزمایشگاهی و کار کالسی(آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  رسانه،در این 
افزارهاي مرتبط و به روز همراه با کار  چگونگی استفاده از نرم .تصاویر واضح و اینفوگرافی آورده شودا ب) نیاز

کار غیرکالسی، پرسش و تحقیق به طور  .به نکات ایمنی و اصول کلی انجام کار توجه گردد .افزاري تاکید شود سخت
 . متعادل آورده شود

به عناصر  .توجه ویژه شودتدریس در امر راهبرد غالب به  .هاي فنی و غیرفنی توجه کند وي باید به شایستگیمحت
رابطه با خویشتن، رابطه با (هاي  در عرصه) ورزي ایمان و باور، علم، عمل، اخالق و تعقل، تفکر و اندیشه(تعریف شده 

  .تاکید شود) خدا، رابطه با خلق و رابطه با خلقت
 . هاي زندگی و کاربردي باشد آموزش مطابق با واقعیت

 . دهی و توصیه به اجرا شود هاي مرتبط با موضوع در محل خود آدرس ها و سایر رسانه افزارها، فیلم نرم

 هنرجوافزار  نرم

هاي  شامل فیلمتواند  افزار می این نرم .مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شودرسانه در این 
اي  و در آن نمونهباشد  تعاملی تواند می افزار نرم .تسهیل کند هنرجودر واقع متن کتاب را براي  .نیز باشد) کلیپ(کوتاه 

سپس نمونه واقعی  ساز انجام گیرد افزار شبیه با نرم ابتدا روش ساخت یا انجام پروژه .شود میشیوه ارزشیابی معرفی  از
 . ساخته می شود

کتاب راهنماي 
 معلم

روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات  رسانهدر این 
پاسخ  .بیان گرددتر  چنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل هم .ایمنی و بهداشتی آورده شود

هاي تحصیلی مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط با  با پودمان، معرفی رشته هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط پرسش
هاي  دهی و شرح فعالیت تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، روش ارزشیابی و روش نمره هاي نیمه پودمان، پروژه

 . شود رهاشا، گرددمشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو  و به غیر کالسی آورده شود
فیلم راهنماي 

 معلم
 و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کاملتوصیه شود به دبیران  نکات کلیدي و مهمکلیات درس، رسانه در این 

 . توان نشان داد، آورده شود برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می .افزایی بیان گردد در حد نیاز دانش

 . آورده شود کاربردي هاي غیر تجویزي نویسی یا پروژه گزارش شیوه و الگوهاي مختلف رسانهدر این  کار گزارشکتاب 

 پوستر
تواند براي چنین می هم .هاي مختلف کتاب آورده شود نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخش رسانهدر این 

 . هاي کتاب استفاده شودبزرگنمایی عکس

 سازها شبیه
افزاري مانند شبیه ساز دستگاه پخش صوت یا دزگیر اتومبیل یا تابلو  و سخت (multi sim)افزاري  سازهاي نرم شبیه
 مورد استفاده در رشته الکترونیک  يها مقاومتانواع 

 . گرددباید تعیین  اي حرفه –تحصیلی  گروه مشخصات ،برنامه درسی ملی ایران و سند طراحی مفهومی 14بر اساس بند   
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