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 مقدمه:

بر پايه مشاغل موجود در كشور  1371شاخه فني و حرفه اي كشور در سال نظام آموزشي فعلي در حال اجرا بر رشته برق 

تدوين گرديد . اما از آنجايي كه ريز محتواي درسي بر پايه نظرات كارشناسان خبره در امر آموزش برق تهيه و تدوين شده و 

ده ، لذا با گذشت بيست سال همچنين در طي اين سالها تغييرات تكنولوژي موجب حذف برخي مشاغل و ايجاد مشاغل جديد ش

از عمر اين برنامه يك شكاف بين دنياي كار و آموزش پديدارشده است . بر اساس موارد اشاره شده با مطرح شدن رويكرد جديد 

تدوين برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي ،كارشناسان رشته اين فرصت را مغتنم شمردند تا بتوانند با در نظر گرفتن مشاغل و 

و همچنين نگاهي به منابع موجود در ايران و جهان اقدام به بازنگري و تدوين برنامه نمايند . در روند بازنگري ابتدا با علوم 

بخش خصوصي و... مشاغل را ارزيابي نموده و در   o.net , Isco2008بررسي اطالعات جمع آوري شده توسط مركز آمار ايران ، 

 برق متناسب با مشاغل موجود در كشورمان استخراج شد. عنوان شغلي در گرايش 22نهايت حدود 

عالوه بر وظايف و تكاليف كاري براي رشته برق   DACUMبا تشكيل كارگروهي از خبرگان حوزه برق و مشاغل در يك كارگاه  

ه روند نما طبقه بندي شد.در ادام  L3,L2,L1، سختي ، توالي و اهميت آنها مشخص و در نهايت مجموعه مشاغل در سه سطح 

تهيه و كدگذاري گروههاي شغلي بصورت استاندارد جهاني به انجام رسيد .   ISCO2008)فلوچارت ( مسير حرفه بر اساس الگوي 

در مسير توسعه  L2برقكار عمومي تعريف گرديده در سطح دوم   L1در اين روند نما در مسير توسعه حرفه در ابتدايي ترين سطح 

به واحد حرفه با عنوان تكنسين برق  L3شد كه منجر به كمك تكنسين برق شده و در نهايت سطح سوم  پنج واحد در نظر گرفته

 منتهي مي شود.

حرفه اي در گروه مطرح شده  ، سپس  –در سند حاضر به مولفه هاي زير پرداخته شده است ابتدا مسير هدايت تحصيلي 

ي آموزش واحد حرفه مطرح شده و به ارائه جدول تحليل حرفه جدول دروس سال دهم ارائه شده است در ادامه امكان سنج

 پرداخته است .

ساعته دو واحدي ارائه  60گروه بندي دروس سال دهم ، يازدهم و دوازدهم تحت ساعات و واحد مشخص شده در پيمانه هاي 

 –اهبردهاي ياددهي شده است و سپس شايستگي هاي فني و غيرفني رشته در سه ساله رشته الكتروتكنيك به همراه ر

يادگيري معرفي شده است و در انتها صالحيت هاي هنرآموزان و الزامات اجرايي برنامه درسي رشته و اجزاي بسته آموزشي 

 دروس رشته آمده است .

در تدوين سند راهنماي برنامه درسي رشته برق از مفاد و محتواي اسناد باالدستي مانند قانون اساسي ، سياستهاي كلي 

تغال ،سند چشم انداز بيست ساله كشور، سياست هاي نظام آموزش هاي فني و حرفه اي كشور، سند برنامه درسي ملي و اش

 همچنين  مطالعات تطبيقي و ارزشيابي هاي انجام شده در دفتر تاليف كتب فني و حرفه اي و كاردانش و ... استفاده شده است.

بتواند براي: برنامه ريزان آموزش فني و حرفه اي كشور در طراحي ساختار اميد است محتواي سند راهنماي برنامه درسي 

آموزشي، مديران آموزشي در اجراي موفق برنامه درسي، ارزشيابان در ارزشيابي محتواي برنامه درسي، پژوهشگران در بررسي 

مولفان در تهيه بسته هاي آموزشي كيفيت بر اساس شايستگي، كارشناسان فني و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسي، 

و يادگيري مشاوران تحصيلي در هدايت تحصيلي دانش آموزان، مديران مدارس در اجراي برنامه درسي و هنرآموزان در انتخاب 

اصول راهبردهاي ياددهي و يادگيري مفيد واقع شده و گامي در جهت اصالح ساختار آموزش فني و حرفه اي كشور و شكوفايي 

 شتر اقتصاد كشور برداشته شود.هرچه بي
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه ای

 ارچهيكپ تربيت و و اجتماعي سياسي بينش و اخالقي فضائل و ملكات پرورش و عمومي پايه هاي شايستگي و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقي و عملي – ايماني – عقلي

  كشور در و كارآفريني نوآوري توليد، كار، فرهنگ تقويت و ويجتر -

 بر يمبتن مهارت ابتدايي و مياني در سطوح (آتي و فعلي) كار بازار نيازهاي با متناسب كارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي تربيت -

 آموزشي  و عدالت ملي اي حرفه صالحيت چارچوب

  تحصيلي هنرجويان براي سطوح باالتر صالحيت حرفه اي –غليفراهم نمودن شرايط هدايت و راهنمايي ش -

 

 اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید

هاي بشر در هر زمينه علمي و در هر شاخه و رشته نياز به تجهيزات و ابزارهاي مخصوص است. به براي اجرايي نمودن تفكرات، خالقيت

بايست به وسيله گروهي از صنعت تبديل به تجهيزات و وسايل جهت نيل به عبارتي حاصل تفكري خالقانه و ابداعات علمي و فني مي

اهداف گردد. از طرف ديگر اين توليدات بايستي از هر جهت داراي كيفيت حداكثري باشند كه تنها راه رسيدن به آن نگرش توليدِ 

 ن اهدافي تشكيل شده است. افزارمند درست و مبتني بر اصول است. لذا گروه ساخت و توليد به منظور نيل به چني

 

 جدول رشته های تحصیلی گروه 

-گروه بزرگ تحصیلی

 ایحرفه
 ایحرفه -رشته های تحصیلی

 تولید و ساخت

 چوب فناوری -071530فناوری فلزی -071610فناوری خودرو  -071520 متالورژی -071510افزار  های ماشینفناوری 

 -073210 ساختمان -078810مكاترونیك -071320رمایشیفناوری تاسیسات سرمایشی و گ -072220و کاغذ

فناوری ماشینهای  -071410الكترونیك -071310الكتروتكنیك -068810شبكه و نرم افزار رایانه ای -073220عمران

 071540های صنعتیفناوری ماشین -071620کشاورزی
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 مشترک گروه ساخت و تولید جدول دروس

 

 1: گروه تحصیلی  کد : ساخت و تولیدگروه تحصیلی

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

 تئوری
 شایستگی های غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

1 
 طراحی و سیم کشی برق 

 ساختمان های مسكونی
0713100110 

مشترک در 

 گروه
10 120 180 

 سیم و نصب، توکار کشی سیم سازی زیر،  روکار کشی سیم سازی زیر

 سیم طراحی ،تعمیر و نگهداری روشنایی الكتریكی، قطعات کشی

 کشی

مدیریت موادو – کار تیمی– تصمیم گیری)تفكر منطقی(

– تفكر سیستمی – استدالل )تفكر منطقی(– تجهیزات 

کاربرد فن -  حل مساله)تفكر منطقی( -مدیریت منابع 

 ارتباط موثر– مدیریت کار و کیفیت– آورینو-وری آ

  )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  2
مشترک در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  3
مشترک در 

 گروه
     دهم

4         

5         
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 ساخت و تولیدپایه دهم در گروه  انتخابیجدول دروس 
 

 نام درس پایه دهم نام رشته همنام درس پایه د نام رشته

 اي رايانه افزار نرم و شبكه ساخت مصنوعات فلزي سبک فناوري فلزي
 سيستم نگهداري و اندازي راه نصب،

 كاربردي افزارهاي نرم و عامل

 فناوري خودرو
 يخودروها ينگهدار و سيسرو

 يسوار
 الكترونيک

عرضه تخصصي قطعات الكتريكي و 

 الكترونيكي

 افزار هاي ينماشفناوري 
 و دستي فرم تغيير روش به توليد

 ماشيني 
 فلزي قطعات توليد لورژيامت

 فناوري تاسيسات سرمايشي و گرمايشي
نصب و راه اندازي سيستم هاي انتقال 

 آب گرم
 يمكاترونيك خانگي تعميرلوازم مكاترونيک

 الكتروتكنيک خانه آشپز نتيكاب ساخت و يطراح و كاغذ فناوري چوب
 و سيم كشي برق  طراحي

 ساختمان هاي مسكوني

 سنتي سازي ساختمان ساختمان يكشاورز ينهايوكاربردماش ينگهدار فناوري ماشينهاي كشاورزي

 ------ عمران ----- فناوری ماشین های صنعتی

  اجرایی برنامه درسی گروه ساخت و تولید الزامات
 :اجرايي سياست ها و الزاماتبرنامه درسي ملي ايران؛  14بند 

به عنوان يكي از زير نظام هاي موثر در تحقق سییند تحول بنيادين آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهيم و راهكار  اجراي برنامه درسییي ملي

  يهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سياست هاي كار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرايط، امكانات، منابع و زير ساخت ها

 فني و تخصصي مي باشد. برخي از اهم اين سياست ها و الزامات عبارتند از:

تهيه برنامه جامع، فراگير و بلند مدت مشتمل بر كليه اقدامات و فعاليت هاي مورد نياز بخش هاي مختلف درون آموزش و پرورش و تاييد و   .1

 ابالغ آن توسط وزير آموزش و پرورش؛ 

وزشي و تربيتي با رعايت استانداردها، حفظ مصالح ملي، افزايش مشاركت كليه مجريان در سطوح مختلف با        آم طراحي و اجراي برنامه هاي .2

 تاكيد بر كاهش تمركز؛ 

شاوران و ناظران علمي به منظور            .3 سان، م شنا صص اعم از كار ساني متخ شت و ارتقاي نيروي ان بكارگيري روش هاي موثر در تامين ، نگهدا

 برنامه درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري ؛طراحي و تدوين راهنماي 

 اختصاص منابع مالي مناسب و حمايت هاي حقوقي و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4

بكارگيري روش هاي اثر بخش در اشییاعه برنامه درسییي ملي ، فرهنگ سییازي و نهادينه كردن آن با اسییتفاده از ظرفيت هاي درون و بيرون  .5

 آموزش و پرورش؛ 

سازماني مناسب براي پايش مستمر برنامه درسي ملي و بهبود آن وانجام مطالعات و پژوهش هاي           .6 ساختار  ستلزامات اداري و  فراهم آوردن ا

 مورد نياز؛

صت هاي متنوع و بكارگيري راهكارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذينفعان بويژه معلمان و مديران جهت  .7 سطح   ايجاد فر ارتقاي 

 عملكرد مدارس در اجراي برنامه درسي ملي؛

 تجهيز مدارس به فناوري هاي نوين، كتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه هاي فني و حرفه اي. .8

 گروه ساخت و تولید:فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 مورد ارزشيابي و اصالح كامل قرار مي گيرد. وليدسال برنامه درسي گروه ساخت و ت 5بر اساس فرايند اعتبار سنجي، هر 
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 الكتروتكنیکاهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 
 

سبز اعالم نموده اند كشور ما نيز بر اين اساس در چشم برق م شده يكي از شاخصه هاي توسعه يافتگي را ميزان توليد اهاي انج پژوهشمطابق 

 ورا به عنوان يك رويكرد در نظر گرفته است . خانگي از انرژي خورشيدي توليد برق ده درصدي حركت به سمت افزايش ميزان پيشرفت خود انداز 

ز ااين در حالي است كه كشور . اين نياز به تربيت نيروي انساني الزم دارد كه در نظام آموزشي قبل جايي براي آن در نظر گرفته نشده بود 

مطابق گزارش مركز آمار ايران در حال حاضر بيشترين شاغلين برق در فعاليت  اما. استصنعت برق برخوردار بهره برداري خوبي در زمينه پتانسيل 

تأسيسات الكتريكي فعاليت دارند كه لزوم توسعه آموزش را در ساير قسمت هاي صنعت برق بعنوان يك ضرورت  –هاي مربوط به ساختمان 

البته از ديدگاه ديگر مي توان آموزش را در شاخه تأسيسات الكتريكي با نياز بازار هماهنگ دانست . اما بايد توجه داشت كه مشخص مي نمايد . 

شاگردي در طي زمان  –بخشي از آمار مربوط به افراد شاغل در اين قسمت ، مربوط به كساني است كه آموزش رسمي ندارند . و به صورت استاد 

آن حرفه شده اند . لذا پوشش آموزش اين افراد به عنوان يك ضرورت در نظر گرفته شده است . همچنين به روز آوري تخصص  موفق به فعاليت در

 زار كار و بكارگيري تكنولوژي روز از ديگر نكاتي است كه منجر به كارآمدي فارغ التحصيالن رشته در زمينه هاي ذيل خواهد شد . و هماهنگي با با

 زسازي و ساخت و سا صنعت ساختمان-1

 بخش توليد برق به روشهاي جديد و سنتي -2

 بخش انتقال نيرو -3

 بخش توزيع انرژي -4

 تأسيسات صنعتي شامل تابلوهاي صنعتي و كنترل آنها -5

 ساخت ماشين آالت الكتريكي-6

ور به گذراندن دوره هاي آموزشي فشرده تخصصي ، مجببراي به روز شدن و رسيدن به مهارتهاي الزم اين رشته سابق بر اين افراد تربيت شده 

و زمان اضافي براي جامعه مي شد . در اين برنامه درسي سعي بر اين بوده كه  قبل از ورود به بازار كار بودند كه اين امر مستلزم پرداخت هزينه

به بازار كار توانمندي هاي نزديكي با صنعت مرتبط  وهنرجويان پس از فراغت از تحصيل در صورت ورودگذراندن چنين دوره هايي ضرورتي پيدا نكند

  داشته باشند.
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 آموزشینیازسنجی 

بخش  و احتياج بيشتري پيدا مي كندهاي ماهر و تحصيل كرده كارگران و تكنسينجامعه به با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي ، 

مطالعات آماري در جامعه شغلي برق پرورش داده شده است.آموزش و  بزرگي از تربيت چنين نيروهايي به آموزش رسمي كشور يعني

كشور نشان ميدهد تعداد شاغلين مشغول به كار در مشاغل برق ساختمان و امور مرتبط ساختمان بيشترين آمار را نسبت به بقيه مشاغل 

به حرفه برقكار ساختمان روي مي ، ه در اين واحد حرفه دارند.حتي در بعضي موارد از ديگر مشاغل به دليل رونق بيشتر اين واحد حرف

 .!!. (1390آورند)آمار سال 

ا بطي سال هاي آينده در كشور، مشاغل مرتبط هاي پراكنده روش رويكرد توليد برق به طبق نظر كارشناسان صنعت برق، بر اساس 

 خواهد شد. نيزم تري جامعه و محيط زيست سالايجاد به منجر اين رشد ضمنا اي خواهد داشت و رشد قابل مالحظه آن

در كنار اين موضوع جايگزيني خودروهاي برقي در آينده نزديك با خودروهاي با سوخت فسيلي نيز بيشتر به اين موضوع دامن مي 

همين عامل باعث افزايش  وشد خواهد هاي آن قطعه كردن  سيم كشيو بيشتر  برقيزيادي حدود  ها تا تگاهدساين تعميرات زند و 

كه نتيجه آن رشد تعداد فعاالن اين رشته در سال  اين رشته و همينطور ميان بخشي تر شدن اين رشته خواهد شد.رود به متقاضيان و

 1400مربوط به اين حوزه بر اساس نظر خبرگان و كارشناسان تا سال  شاغلين جايگزينيهاي آينده مي باشد. بر همين اساس روند 

 شود.درصد پيش بيني مي 6/20حدود 

دهد ن ميو مقايسه نتايج آنها نشا و روند رشد توليدات داخلي برق الكتروتكنيكسي مطالعات بين المللي، نظر كارشناسان رشته برر

 شود.درصد پيش بيني مي6/44در حدود  1405برق براي سال  شاغلينكه روند رشد تعداد 

آموزش  اين رشته دركيفي توجه به گسترش  ديد و تكنيكالكتروتوان چشم انداز وسيعي پيش روي رشته موارد مياين با توجه به 

  يك نياز محسوب مي شود. اي كشورفني و حرفه

 

 ( به شرح زير است .522شاغلين افراد غيرفعال و بيكار در رشته برق )كد 1390طبق آمار رسمي مركز آمار ايران در سال 

 

 )نفر(جمع كاردانش )نفر( فني و حرفه اي ) نفر ( آمار

 440713 83272 357441 ينشاغل

 7207 1690 5517 غير فعال

 98373 21584 76789 بيكار
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 انتخاب واحد حرفه آموزشی )امكان سنجی آموزش(:

 741 گروه فرعی حرفه: 
 713 :88کد

 741 :08کد 

 7411 واحد حرفه:
 7137 :88کد

 7411 :08کد 

 الف: امكان سنجی آموزش واحد حرفه

 خيلي باال باال متوسط كم كار كشور نياز بازار  1
     

نقش آموزش و پرورش در  2

 تربيت نيروي كار ماهر 
 خيلي باال باال متوسط كم
     

 خيلي باال باال متوسط كم هزينه تامين تجهيزات/فضا-3
     

سرعت بروز تغييرات در حرفه -4

 در دنياي كار
 خيلي باال باال متوسط كم
     

نقش بخش دولتي در تربيت -5

 نيروي كار ماهر
 خيلي باال باال متوسط كم
     

آمادگي آموزش و پرورش در -6

 تربيت در وضع موجود
 خيلي باال باال متوسط كم

     
هزينه تامين بروز رساني مربي -7

 داراي صالحيت
 خيلي باال باال متوسط كم
     

 اثير گذاري درميزان ت -8

 خودكفايي كشور 
 خيلي باال باال متوسط كم
     

بخش ميزان مزيت اقتصادي  -9

  در كشورهاي اصلي مرتبط با حرفه 
 خيلي باال باال متوسط كم
     

ميزان جذب دانش  -10

  آموختگان دوره هاي قبلي
 خيلي باال باال متوسط كم
     

  ه جهت آموزشب: انتخاب واحد حرف

 شاخه کاردانش         شاخه فنی و حرفه ای         خیر     بلی   در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود:

ست هاي كلي از طرف ديگر سياحوزه كار و فن آوري به عنوان يكي از حوزه هاي يازده گانه يادگيري دربرنامه درسي ملي از اهميت بااليي در نظام آموزشي برخوردار است.

در شاخه متوسطه فني و وزارت آموزش و پرورش ديگر اسناد باال دستي الزام به توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي دارد.لذا برنامه ريزي واشتغال ابالغي مقام معظم رهبري 

 برق داشته باشد.  "شته هاي فني مخصوصاتربيت نيروي انساني ماهر در ر تواند نقش تاثير گذاري در حرفه اي به عنوان مرجع آموزش هاي رسمي مي
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 الكتروتكنیکرشته  اهداف تفصیلی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تكوینی،تشریعی،انبیاءواولیای الهی(

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

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

 طبیعت:حیات ابدی،جهان آخرت، مالئكه و...(

تعقل،تفكر و اندیشه 

 ورزی
)تامل، استدالل، استنباط، 

تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

نقد ،کشف ،درک، 

 حكمت،خالقیت و پژوهش(

 شایستگی پایه -1

 تگی خاص دیگر حوزه های یادگیریشایس -2

داشتن توانایی تجزیه و تحلیل در نگرش سیستمی و -3

 یادگیری مادام العمر و کسب اطالعات در رابطه با منابع خویش

داشتن توانایی تأمل در رفتارهای پرهیزکارانه خود و اینكه -4

 نهایتأ این رفتار ها به نفع خود اوست

حرفه ای ، خلق طرح و ایده  داشتن توانایی تفكر در مسائل-5

ها ، بكارگیری انواع فناوری ها ، توجه به ایمنی ، فرآیند 

  نگهداری و تعمیرات در کارهای برقی در راستای منافع فردی

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

تفكر در سیره پیامبران و احادیث جهت دستیابی به ارتباط -3

داشتن ) اخالق حرفه ای  مناسب ، تیمی ، مدیریتموثر در کار 

 کار آفرینی( –

تأمل در حیات طیبه و خصوصیات یك مومن پرهیزکار ، -4

خودباوری و ایثارگری ، ظلم ستیزی ، وطن دوستی و خردورزی 

 با توجه به آیات و احادیث در خود پرورش دهد.

 تربیت فردی که با بكارگیری فناوری های نو برای فرهنگ-5

کار و توسعه فنی و حرفه ای ارتباط با خدا را نزیك تر احساس 

 کند .

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

داشتن شایستگی های الزم جهت تفكر سیستمی برای -3

 دستیابی به تربیت فردی کارآفرین با اخالق حرفه ای

سئولیت داشتن قدرت تفكر و تعقل از منظر خیرخواهی ، م-4

 پذیری ، حقیقت جویی در کمك به خلق خدا

تحلیل وظایف و کارها ، حل خالقانه مسائل در  یداشتن توانای-5

 کارهای تیمی و توجه به مسائل همكاران در محیط کار

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

یت و اخالق حرفه ای و کار رمدی –تأمل در ارتباط موثر -3

 آفرینی جهت دستیابی به سعادت و رستگاری

حقیقت جویی و ایثارگری  –تأمل در مسئولیت پذیری -4

 جهت دستیابی به سعادت و درستكاری

تأمل در استانداردهای حرفه ای ، تجهیزات و بكارگیری -5

 فناوری های نو در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست

 ایمان و باور
 (ی)پذیرش، تعبد،التزام قلب

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

ر و مض می توانیم ایمان به توانایی های خود و نگرش مثبت ،-3

 نبودن آن در جهت منافع فردی

ایمان به عمل صالح به عنوان راهی برای رسیدن به مرتبه ای -4

 از حیات طیبه

و  حرفه ای ایمان و باور به توانمندیهای فردی برای پیشرفت-5

 افزایش روحیه اعتماد به نفس برای استقالل در کار

 

 

 

 

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

باور داشتن به دریافت پاداش دنیوی و اخروی از طریق -3

 کسب روزی حالل 

 باور داشتن به تعلق کلیه ثروتهای ملی به خداوند-4

 ر انجام کارهای شغلی به خداوندداشتن ایمان قلبی و توکل د-5

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

داشتن باور قلبی به نقش کارآفرینی و سرمایه انسانی به -3

 عنوان محرک های اصلی پیشرفته و توسعه جامعه

باور داشتن به مسئولیت پذیری به خردورزی با نشاط بودن و -4

 فایی جامعه می شودپرهیزکاربودن موجب شكو

داشتن باور قلبی در انجام امورصحیح و کارهای عملی و -5

 کسب رضایت خلق خدا

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

ایمان و باور به مدیریت و اخالق حرفه ای و کارآفرینی -3

 جهت دستیابی به سعادت و رستگاری

پذیری و ایثارگری  سئولیتمایمان به حقیقت جویی و -4

 جهت دستیابی به سعادت و رستگاری

ایمان به رعایت استانداردهای حرفه ای و بكارگیری -5

 فناوری های نو جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست
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 الكتروتكنیکرشته  اهداف تفصیلی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تكوینی،تشریعی،انبیاءواولیای الهی(

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

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

 طبیعت:حیات ابدی،جهان آخرت، مالئكه و...(

 علم
)کسب معرفت شناخت، بصیرت 

 و آگاهی(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 الكتروتكنیكی در رشته بدست آوردن تفكر منطق-

 آگاهی از اصول اولیه برق        استدالل-3-1

 به یك تفكر مبتنی بر استدالل     تصمیم گیری-3-2

 حل مسأله 3-3

 آگاهی از شیوه های مربوط به مدیریت موثر زمان در کارهای محوله-4

 آگاهی از شرح وظایف مربوط به رشته به منظور اعتالی نام کشور-4-1

هی از نتایج جامعه مردم ساالر دینی در شكوفایی آگا-4-2

 استعدادهای فردی

 آگاهی از مفاد ایمنی برق-5

 آگاهی از مفاد بهداشت روحی و روانی -5-1

 آگاهی از مفاد بهداشت و سالمت -5-2

 رشته الكتروتكنیكآگاهی از فرهنگ تولید و فناوری در  -5-3

ده های کسب و کار در آگاهی از شیوه های کارآفرینی و خلق ای -5-4

آگاهی از شیوه های جمع آوری فناوری -5-5رشته الكتروتكنیك

 اطالعات و ارتباطات 

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 افزایش دانایی در رابطه با اینكه عالم محضر خداست -3

 آگاهی از علم صداقت در کار-3-1

ارتباط با خداوند به منظور آگاهی از شیوه های تقویت -3-2

 افزایش درستكاری

 آگاهی از نقش محوری پاینده-4

 خداوند در اولویت های کاری-4-1

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 ارائه ویژگی هایی برای بهبود عملكرد  -3  

 در سلسله مراتب سازمانی  -3-1

 اختار سازمانی  آگاهی از نحوه پیگیری فرآیند در س-3-2

 آگاهی از ارائه راه حلهای خالق برای موقعیت های جدید اجتماعی-3-3

 آگاهی از شیوه های تشخیص کمبودها و ارائه طریق برای رفع آنها-3-4

ستفاده و نگهداری از تجهیزات برقی و مواد      -4 صحیح ا شیوه  آگاهی از 

 مصرفی  

داخلی ) ساخت وطن  آگاهی از نتایج استفاده از تجهیزات ووسایل   -4-1

 (در ارتباط با رشته

سب       -4-2 ساالر دینی بر ح شرایط فرد در جامعه مردم  آگاهی از تأثیر 

 توانایی مرتبط با رشته 

 آگاهی از شیوه های ایجاد بنگاههای کسب و کار  -5

سانی به خلق   -5-1 آگاهی از تأثیر فرهنگ تولید و فن آوری در خدمت ر

 جامعه

 رآفرینی و خلق ایده های کسب و کار در جامعهآگاهی از تأثیر کا -5-2

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 آگاهی از ارتباط بین اجزا محیطی -3

 آگاهی از روشهای پاک سازی محیط کار -4

 آگاهی از شیوه های بازیافت مواد زاید مصرفی-4-1

 قآگاهی از بكارگیری منابع طبیعی جهت تولید بر-5

آگاهی از نتایج مخرب بكارگیری مواد شیمیایی مضر  -5-1

) مثل : جیوه ، گاز فرئون ،  رشته الكتروتكنیكمرتبط با 

 اسكادل و...(

 عمل
 )کار،تالش،اطاعت،عبادت،

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 و...(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 ژه های تأسیسات الكتریكیحضور به موقع در انجام پرو-3

رعایت فرهنگ مصرف صحیح مواد مصرفی و ابزار در حین -4

 شیککارسیم 

تسلط در عیب یابی مدارات الكتریكی مختلف یكفاز و سه -5

  فاز

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 تفكر در نظارت الهی در همه امور-3

 و اجتناب از تحویل پروژه ناقص انجام امور فنی به نحو احسن-4

 و نیمه کاره به مشتری )کار نیكو کردن از پر کردن است (

  مجادت در تأمین رضای الهی در امرار معاش در امور برقی-5

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

رعایت سلسله مراتب در کار تیمی و شرح وظیفه افراد در -3

 برقكاری

ترام به همكاری در حین انجام کار و کمك به افراد ضعیف اح-4

 تر

 رعایت موارد ایمنی در کارهای عملی -5

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

استفاده بهینه از ابزار و مواد مصرفی در لوله کشی و سیم -3

 کشی ) مدیریت منابع (

اد مصرفی و ابزار اجتناب از اصراف و صرفه جویی در مو-4

 در سیم کشی 

توانایی تعمیر مدارات معیوب با نگاه به استفاده از مواد -5

 مستعمل و مصرفی قابل استفاده

 اخالق
)تزکیه،عاطفه و ملكات 

 نفسانی(

 شایستگی پایه -1 

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 ارتباط موثر با افراد گروه و اهمیت به مدیریت در کار گروهی-3 

 رعایت انصاف در پرداخت حقوق و دستمزدکارگران-4

رعایت حسن خلق هنگام نصب دستگاههای الكتریكی با -5

 مشتری

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

انجام رعایت اخالق اسالمی و اعتقاد به حضور خدا در -3

 تأسیسات الكتریكی

اعتقاد به سیره انبیا الهی در امانت داری و درستكاری در -4

 انجام پروژه های برقی

 تحویل بی کم و کاست قطعات الكتریكی در انجام کار-5

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

 یرعایت انصاف و اعتدال در اعالم اجرت و دستمزد به مشتر-3 

رعایت قوانین و استانداردهای معتبر در انجام تأسیسات -4

 الكتریكی

  و تجهیزات الكتریكی یبكارگیری اصول فنی و ایمن-5

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

دقت در مدیریت صحیح مصرف و اجتناب از مصرف -3

 گرایی از مصرف انرژی 

ت و محیط زیست هنگام تالش در عدم خسارت به طبیع-4

 اجرای تأسیسات الكتریكی

استفاده از منابع انرژی رایگان مثل انرژی خورشیدی در -5

 تولید انرژی پاک
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 الكتروتكنیک آموزان ورودی به رشتهدانش های ویژگی

 

 دانش

 الكتروتكنيكعالقه به تحصيل در رشته  -

 الكتروتكنيكآشنايي با اهداف رشته تحصيلي  -

 ي از قبيل فيزيكي، ادراكي، رواني حركتي و ...انواع تواناي -

داشتن شرايط الزم از قبيل نمرات درسي و معدل مورد قبول، آگاهي از محتواي گروه تحصيلي  -

نمره پودمان تخصصي رشته  %70پودمان هاي مشترك تخصصي گروه ساخت و توليد )كسب 

 مورد نظر(، مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

 مهارت

 رشته مورد عالقه به عنوان الكتروتكنيك رشته انتخاب -

 الكتروتكنيكدارابودن توانايي هاي اصلي مورد نياز رشته تحصيلي  -

 الكتروتكنيك تحصيل در رشته شرايط الزمدارا بودن  -
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 در دوره کاردانی و گرایش گروه -در رشتهمسیرهای هدایت تحصیلی 
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 الكتروتكنیک مشاغل قابل احراز در گروه و رشته

 كار عمومیبرق

 74110191کد حرفه:

 تعمیر کار و برقكار صنعتی

 74110192کد حرفه:

 عنوان شغل ردیف  عنوان شغل ردیف

 نصاب و تعمیرکار آسانسور نفربر و باربر پیشرفته 1 نقشه کش و نقشه خوانی برق مقدماتی 1

 باربر مقدماتی نصاب و تعمیرکار آسانسور نفربر و 2 نقشه کش و نقشه خوانی برق پیشرفته 2

 نصاب و تعمیرکار پله برقی و پیاده روی برقی 3 برقكار ساختمان مقدماتی 3

 تابلو ساز و نصاب تابلو برق صنعتی فشار ضعیف 4 برقكار ساختمان پیشرفته 4

5 
ان ــتابلو ساز و نصاب تابلوی برق ساختم

 ) فشار ضعیف (دماتیــمق

 فشار متوسط تابلوساز و نصاب تابلو برق صنعتی 5

6 
ان ــتابلوساز و نصاب تابلوی برق ساختم

 ) فشار ضعیف (تهـپیشرف

 برق کار صنعتی مقدماتی 6

7 
نصاب و سرویس کار سیستم های جریان ضعیف 

 مقدماتی

و کنترل  PLCبرق کار صنعتی پیشرفته کار با  7

 دورموتورهای مخصوص

8 
نصاب و سرویس کار سیستم های جریان ضعیف 

 تیمقدما

 برق کار وسایل حمل و نقل مقدماتی ، زمینی و هوایی 8

 برق کار وسایل حمل و نقل پیشرفته، ریلی و دریایی 9   

 تعمیرکار لوازم خانگی مقدماتی 10   

 تعمیرکار لوازم خانگی پیشرفته 11   

 تعمیرکار صنعتی مقدماتی 12   

 تعمیرکار صنعتی پیشرفته 13   
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 الكتروتكنیک ای رشتهحرفهمسیرهای توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برقمهندس حرفه ای   

52151019  

 تكنسین ارشد برق

43113019  

 تكنسین برق

30293311  

 برقكار ساختمان

27411019  

تعمیرکار ماشین های  

 الكتریكی

74120292 

 تابلوساز برق

74120392 

 

1سطح  

4سطح  

  3سطح

3  

2سطح  

5سطح  

تعمیر کار و نصاب  

 خطوط برق

01927413  

ناظرین فروش 

 تجهیزات برقی

52220192 

مونتاژ کاران 
تجهیزات الكتریكی 

 والكترونیكی 

01928212  

تعمیر کار ان لوازم  

 الكتریكی و الكترونیكی

01927421  

 طراح برق و الكترونیك

01923118  

 اپراتور نیروگاه برق

01923131  

ن آموزش فنی مربیا  

 و حرفه ای

23200195 

 استادان دانشگاه

52310019  

 مولفین و نویسندگان مرتبط

52641019  

 کنترل کیفیت

52149019  

 تحلیل گر سیستم

51925110  

 مدیران آموزش

01961345  

 مدیران صنعت 

01961321  

فروشمدیران خرید و   

01961221  

 برقكار عمومی

74110191 
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 الكتروتكنیک ای و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههای حرفهشایستگی

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  74110191 کد: 1 سطح: برقكار عمومی نام حرفه: 

  74110192 کد: 2 سطح: برقكار و تعمیرکار برق صنعتی نام حرفه: 

  33130393 کد: 3 سطح: تكنسین مهندسی برق حرفه:نام  
 

 کارها وظایف
  

اجرای تاسیسات الكتریكی 

فشار ضعیف ساختمانهای 

 تجاری و خاص( –)مسكونی 
 متره و برآورد

زیرسازی سیم کشی 

 توکار

زیرسازی سیم کشی 

 روکار

سیم کشی و کابل کشی و 

 نصب قطعات الكتریكی

اجرای سیستم ارت و 

 یرصاعقه گ

اجرای سیستم برق 

 اضطراری

تست و رفع عیب سیم 

 کشی

01  171 114 0101 L3 18 12 0102 L1 27 18 0103 L1 27 18 0104 L1 27 18 0105 L1 18 12 0106 L1 18 12 0107 L1 36 24 
 

مونتاژ و تابلوهای برق 

 MVساختمان و صنعتی)

 (LVو 

متره و برآورد انتخاب 

 LVقطعات تابلوی برق 
 LVطعات نصب ق

آزمایش های تنظیم 

عملكرد تجهیزات و 

قطعات الكتریكی تابلو 
LV 

سیم کشی و اجرای 

اتصاالت کلیدها و 

 LVفیوزهای 

متره و برآورد انتخاب 

 MVقطعات تابلوی برق 
 MVنصب قطعات 

سیم کشی و اجرای 

اتصاالت کلیدها و 

 MVفیوزهای 

02  270 180 0201 L3 45 30 0202 L2 27 18 0203 L2 27 18 0204 L2 27 18 0205 L3 54 36 0206 L3 27 18 0207 L3 27 18 
 

 
آزمایش ها تنظیم عملكرد 

تجهیزات و قطعات 

 MVالكتریكی تابلو 

      

    0208 L3 36 24                         
 

نصب و نگهداری سیستم 

 های جریان ضعیف
 سیستم اعالم حریق

سیستم دوربین مدار 

 بسته
 سیستم ضد سرقت سیستم آنتن مرکزی سیستم برق ایمنی صوتی سیستم

سیستم درب اتوماتیك 

 و کنترل تردد

03  162 108 0301 L1 18 12 0302 L1 18 12 0303 L1 18 12 0304 L1 18 12 0305 L1 18 12 0306 L1 18 12 0307 L2 18 12 
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 الكتروتكنیک ای و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههای حرفهشایستگی

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  74110191 کد: 1 سطح: برقكار عمومی نام حرفه: 

  74110192 کد: 2 سطح: برقكار و تعمیرکار برق صنعتی نام حرفه: 

  33130393 کد: 3 سطح: تكنسین مهندسی برق نام حرفه: 
 

 کارها وظایف
  

 
آیفون صوتی و تصویری و 

 ازکندرب ب
      سیستم تلفن

    0308 L1 18 12 0309 L1 18 12                     
 

اجرای تاسیسات 

الكتریكی در واحدهای 

 صنعتی

 کابل کشی فشار ضعیف زیر سازی کابل کشی متره و برآورد

نصب و راه اندازی انواع 

تابلو و تنظیم عملكرد 

 قطعات

نصب تجهیزات و تنظیم 

عملكرد قطعات 

 یكیالكتر

  

04  180 120 0401 L3 36 24 0402 L2 36 24 0403 L2 36 24 0404 L3 36 24 0405 L3 36 24         
 

نصب و نگهداری 

تاسیسات مكانیكی و 

 الكترومكانیكی

سیستم های الكتریكی 

تجهیزات سرمایشی و 

 گرمایشی

سیستم های 

 الكترومكانیكی
 آسانسور و باالبر

پله برقی و پیاده روی 

 رکمتح
   

05  99 66 0501 L2 27 18 0502 L2 18 12 0503 L2 36 24 0504 L2 18 12             
 

تعمیر و نگهداری 

 تاسیسات الكتریكی
  ساختمان های هوشمند تابلوهای برق برق اضطراری ارت و صاعقه گیر سیم کشی و کابل کشی روشنایی 

06  108 72 0601 L1 27 18 0602 L2 9 6 0603 L1 18 12 0604 L1 18 12 0605 L2 27 18 0606 L1 9 6     
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 الكتروتكنیک ای و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههای حرفهشایستگی

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  74110191 کد: 1 سطح: برقكار عمومی نام حرفه: 

  74110192 کد: 2 سطح: برقكار و تعمیرکار برق صنعتی نام حرفه: 

  33130393 کد: 3 سطح: تكنسین مهندسی برق نام حرفه: 
 

 کارها وظایف
  

نقشه کشی تاسیسات 

 الكتریكی
 روشنایی

پریزها )برق ، تلفن ، 

 آنتن(

سیستم های جریان 

 ضعیف
 ارت و صاعقه گیر مسیر کابل کشی رایزرها تابلو برق

07  162 108 0701 L1 27 18 0702 L1 27 18 0703 L1 18 12 0704 L2 27 18 0705 L1 18 12 0706 L1 18 12 0707 L1 18 12 
 

       ساختمان های هوشمند 

    0708 L1 9 6                         
 

تعمیر ماشین های 

 الكتریكی

 سیم پیچی و تعمیر

 موتورهای آسنكرون

تعمیر وسیم پیچی 

 ترانسفورماتورها

تعمیر وسیم پیچی 

 ژنراتورها

تعمیر وسیم پیچی 

 ماشین های مخصوص

تعمیر وسیم پیچی 

 DCماشین های 

 تعمیر وسیم پیچی 

 بوبین ها

تعمیر المنت های 

 حرارتی

08  189 126 0801 L2 27 18 0802 L2 27 18 0803 L2 27 18 0804 L2 18 12 0805 L2 18 12 0806 L2 18 12 0807 L2 18 12 

 

 
تجهیزات الكتریكی 

 لوسایل حمل و نق
      

    0808 L3 36 24                         
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 الكتروتكنیک ای و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههای حرفهشایستگی

  کد گروه شغلی:  عنوان گروه شغلی:
 

  74110191 کد: 1 سطح: برقكار عمومی نام حرفه: 

  74110192 کد: 2 سطح: برقكار و تعمیرکار برق صنعتی نام حرفه: 

  33130393 کد: 3 سطح: تكنسین مهندسی برق نام حرفه: 
 

 کارها وظایف
  

اجرای تاسیسات 

الكتریكی ساختمان های 

 هوشمند

 متره و برآورد
زیرسازی سیم کشی و 

 کابل کشی

سیم کشی و کابل کشی 

 و نصب قطعات

پیكربندی نرم افزاری 

 سیستم
   تست و رفع عیب

09  162 108 0901 L3 36 24 0902 L1 36 24 0903 L1 18 12 0904 L3 36 24 0905 L3 36 24         
 

نصب و راه اندازی رله 

 های قابل برنامه ریزی

انواع رله های قابل برنامه 

 ریزی

انواع ورودی و خروجی 

 رله ها
 برنامه نویسی

اجرای مدار با رله قابل 

 برنامه ریزی

برنامه ریزی و اجرای دو 

 ژهنمونه پرو
  

10  180 120 1001 L2 18 12 1002 L2 36 24 1003 L3 45 30 1004 L3 36 24 1005 L3 45 30         
 

مجری سیستم های 

 توزیع نیرو برق
 انواع نیروگاه انواع پست ها

تجهیزات پست و 

 نیروگاه
 خطوط انتقال و توزیع

بهره برداری سیستم 

 انتقال و توزیع برق

آزمایش های عایقی 

 قوی فشار
 

11  252 168 1101 L3 36 24 1102 L3 36 24 1103 L3 54 36 1104 L3 45 30 1105 L3 36 24 1106 L3 45 30     

 

طراحی تاسیسات و 

 تجهیزات الكتریكی
 ارت و صاعقه گیر MVو  LVتابلو  مدارات روشنایی و تغذیه

سیستم هوشمند و 

 جریان ضعیف
   خطوط توزیع

12  225 150 1201 L3 36 24 1202 L3 45 30 1203 L3 54 36 1204 L3 36 24 1205 L3 54 36         
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 الكتروتكنیک رشتهغیر فنی در های شایستگی  

 

 (N11) تفكر منطقی 1

 (N14) تفكر انتقادی 2

 (N21) تفكر سیستمی 3

 (N15) تفكر خالق 4

 (N31اطالعات ) فناوری 5

 (N41) فن آوری مناسب 6

 ((N51 وثرارتباط م 7

 (N53) کار تیمی 8

 (N71اخالق حرفه ای ) 9

 (N37) مستند سازی 10

 (N64مدیریت منابع ) 11

 (N61)مدیریت کار و کیفیت 12
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 گروه بندی شایستگی های و کارها برای ارزشیابی

 
 

 نام شغل:نقشه کشی روشنایی

 

نام شغل:نقشه کشی تجهیزات 

 الكتریكی

 

 نام شغل:زیر سازی توکار

 

نام شغل:سیم کشی و نصب 

 قطعات الكتریكی

نام شغل:زیرسازی روکار و تعمیر و 

 نگهداری روشنایی

 

طراحی و سیم کشی 

 برق

ساختمان مسكونی   

  741135کد شغل: 741134کد شغل: 741133کد شغل: 741132کد شغل: 741131کد شغل:

 T0103—T0601کد کارها: T0104کارها: کد T0102کد کارها: T0702-T0705کد کارها: T0701کد کارها:

 60زمان: 2واحد: 60زمان: 2واحد: 60زمان: 2واحد: 60زمان: 2واحد: 60زمان: 2واحد:

          

نام شغل:نقشه کشی جریان 

 ضعیف

 

نام شغل:سیستم های جریان 

 ضعیف

 

نام شغل:سیستم صوتی و درب 

 بازکن

 

 تم اعالم حریقنام شغل:سیس نام شغل:سیستم های حفاظتی

 

طراحی و نصب 

 تأسیسات 

 جریان ضعیف

 741140کد شغل: 741139کد شغل: 741138کد شغل: 741137کد شغل: 741136کد شغل:

 T0301-T0304کد کارها: T0302-T0306کد کارها: T0303-T0308کد کارها:  T0305-T0309کد کارها: T0703کد کارها:

 60زمان: 2واحد: 60زمان: 2واحد: 60زمان: 2واحد: 60ن:زما 2واحد: 60زمان: 2واحد:

       

 نام شغل:نقشه کشی کابل

 

نام شغل:سیستم های ارت و 

 صاعقه گیر

 

نام شغل:سیستم های برق 

 اضطراری

 

نام شغل: زیرسازی سیستم های 

 هوشمند

نام شغل : نصب و نگهداری 

 سیستم های هوشمند

نام شغل:عیب یابی و سیم کشی 

أسیسات الكتریكی ساختمان) ت

 مسكونی ، تجاری ، خاص (
 

طراحی و نصب 

تجهیزات حفاظتی و 

 741146کد شغل: 741145کد شغل :  741144کد شغل: 741143کد شغل: 741142کد شغل: 741141کد شغل: ساختمان هوشمند

 T0107کد کارها: T0903-T0604 کد کارها : T0708-T0902 ارها:کد ک T0106-T0604کد کارها: T0707-T0105-T0603کد کارها: T0706کد کارها:

 60زمان: 2واحد: 75زمان :  5/2واحد : 45زمان: 5/1واحد: 60زمان: 2واحد: 90زمان: 3واحد: 30زمان: 1واحد:

استفاده گردد. 6-1*عناوین گروههای کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم   
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 گروه بندی شایستگی های و کارها برای ارزشیابی 

 استفاده گردد 6-1*عناوين گروههاي كاري و كدهاي آنها بر اساس مشاغل ذيل هر واحد حرفه در فرم  
 

 نام شغل:زيرسازي كابل 

 

 نام شغل:كابل كشي فشار ضعيف

 

نام شغل:سيم پيچي و تعمير موتورهاي 

 آسنكرون

 

نام شغل:سيم پيچي و تعمير 

 ترانسفورماتورهاي تكفاز

*نام شغل:سيم پيچي و تعمير ماشين 

 هاي مخصوص

 

كابل كشي و سيم 

پيچي ماشين هاي 

 الكتريكي

 741235كد شغل: 741234كد شغل: 741233كد شغل: 741232كد شغل: 741231كد شغل:

 T0804كد كارها: T0802كد كارها: T0801كد كارها: T0403-T0602كد كارها: T0402-T807كد كارها:

 30زمان: 1واحد: 44زمان: 5/1واحد: 60زمان: 2واحد: 90زمان: 3واحد: 68زمان: 5/2واحد:

          

نام شغل:نقشه كشي 

 LVهاي برق تابلو

 

 LVنام شغل:نصب قطعات تابلو برق 

 

 LVنام شغل:تنظيم عملكرد و تجهيزات تابلو

 

نام شغل:سيم كشي تابلوهاي برق 

LV 

نام شغل:تعمير و نگهداري تابلوهاي 

 LVبرق 

 

نصب و تنظيم 

تابلوهاي برق فشار 

 ضعيف

 741240غل:كد ش 741239كد شغل: 741238كد شغل: 741237كد شغل: 741236كد شغل:

 T0605كد كارها: T0204كد كارها: T0203كد كارها: T0202كد كارها: T0704كد كارها:

 45زمان: 5/1واحد: 56زمان: 1/8واحد: 90زمان: 3واحد: 60زمان: 2واحد: 45زمان: 1/5واحد:

          

نام شغل:برنامه نويسي و 

نصب رله هاي قابل برنامه 

 ريزي
 

م كشي و عيب يابي نام شغل: سي

 رله هاي قابل برنامه ريزي

 

نام شغل:نصب و راه اندازي 

الكتريكي سيستم هاي حرارتي و 

 برودتي
 

نام شغل:نصب و راه اندازي الكتريكي 

 سيستم هاي الكترومكانيكي

نام شغل :نصب و راه اندازي 

 الكتريكي آسانسور و باالبر

نام شغل:نصب و راه اندازي الكتريكي 

 و پياده رو متحرك پله برقي

 
طراحي و اجراي رله 

 741246كد شغل: 741245كد شغل : 741244كد شغل: 741243كد شغل: 741242كد شغل:  741241كد شغل: هاي قابل برنامه ريزي

 T0504كد كارها: T0503كد كارها : T0502كد كارها: T0501كد كارها: T1002كد كارها: T1001كد كارها:

 15زمان: 5/0واحد: 24زمان: 75/0واحد : 24زمان: 75/0واحد: 45زمان: 5/1واحد: 90زمان: 3واحد: 90مان:ز 3واحد:

. 
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 شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش الكتروتكنیکحرفه ای -صیلیجدول دروس رشته تح
  

 
 

   
 1 کد گروه: گروه تحصیلی: ساخت و تولید

 

  071310کد رشته تحصیلی:  الكتروتكنیكرشته تحصیلی:     

  

 ردیف 
 12پایه  11پایه  10پایه 

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

1 

ستگي هاي پايه و شايستگي هاي شاي

 خاص ديگر حوزه هاي يادگيري 
16 16 

شايستگي هاي پايه و شايستگي هاي 

 خاص ديگر حوزه هاي يادگيري
12 12 

شايستگي هاي پايه و شايستگي 

هاي خاص ديگر حوزه هاي 

 يادگيري

8 

 

 

8 

 

 

2 

3 

4 

5 

 4.0 4.0  الكتروتكنيكدانش فني   6

 

7 
 كارگاه نوآوري و كار آفريني  

 )مشترك در سه شاخه (
 تجميعي 4.0 كار آموزي  4.0 4.0

 4.0 4.0 فناوري و توليد )مشترك در سه شاخه ( 8
 ماشين پيچي سيم و كشي كابل

 الكتريكي هاي
8.0 8.0 

9 
طراحي و سيم كشي برق ساختمان 

 هاي مسكوني
 2.0 2.0 اخالق حرفه اي   8.0 8.0

ار فش برق تابلوهاي تنظيمو نصب

 ضعيف
8.0 8.0 

 2.0 2.0 الزامات محيط كار  8.0 8.0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابي  10
طراحي و اجراي رله هاي قابل  

 برنامه ريزي
8.0 8.0 

       8.0 8.0 فطراحي ونصب تاسيسات جريان ضعي 8.0 8.0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابي  11

12       
طراحي ونصب تاسيسات حفاظتي و 

 ساختمان هاي هوشمند
8.0 8.0       

 40.0 40.0 جمع 40.0 40.0 جمع 40.0 40.0 جمع  

 

 طقه ای و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یك استاندارد حرفه ای پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه ای و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز من

 فنی و حرفه ای می باشد.دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادی در محیط واقعی کار اختصاص می یابد. درسهای ارائه شده در این جدول برای پایه دوازدهم مربوط به شاخه 
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0701-L1-60

               
 

0702-L1-30 

                

 

0705-L1-30

                     

 

0102-L1-60

 

                      

0103-L1-30

                     
          

 
0104-L1-60

                        
                

0601-L1-30
 

                  

          

 

0703-L1-30

           

 

0309-L1-30

                
 

0305-L1-30
 

                     
      

 
0308-L1-30 

                      

 

0302-L1-30

          

 

0303-L1-30

               

 

0304-L1-30

             

 
0306-L1-30

               

 

0301-L1-30

                   
    

0706-L1-30

                    
       

0604-L1-30
 

                     
   

0707-L1-30

                  
          

0105-L1-30

                      
          

0503-L1-30

                
       

0106-L1-30 

                     
0107-L1-3-60

                 
      

0708-L1-15

                   
              

0902-L1-60

                     
                     

       
0903-L1-30 

                
                 

0606-L1-15

 

  10سال 

  درس
م کشی برق ساختمانهای طراحی و سی

 مسكونی

 ساعت( 300)

  11سال

 درس اول  

 جریان تاسیسات ونصب طراحی

 ضعیف

 ساعت( 300)

  درس دوم 

 تاسیسات ونصب طراحی

 های ساختمان و حفاظتی

 هوشمند

 ساعت( 300)
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 L2سطح دوم صالحیت حرفه ای ملی  صنعتی برق کار تعمیر و رقــــكاربنقشه آموزش 

 

 يشك لباك يزاس ريز
يتعنص ياهدحاو

 
0402- L2- 64

فيعض راضف يشك لباك
 

0403-L2- 60

 و يشك ميس يرادهگنوريمعت
يشك لباك

 
0602-L2-30

يترارح ياه تنملا ريمعت
 

0807-L2-08

 ريمعت و يچيپ ميس
نوركنسآ ياهروتوم

 
0801-L2-60

 و يچيپ ميس
روتامروفسنارتريمعت

 
0802-L2-44

 ياهنيشام ريمعت و يچيپ ميس
صوصخم

 

0804-L2-30 

قرب ولبات يشك هشقن
 

0704-L2-45

LV تاعطق بصن
 

0202-L2-60

 دركلمع ميظنت ياهشيامزآ
 يكيرتكلا تاعطق و تازيهجت

ولبات
0203-L2-90

 تالاصتا يارجا و يشك ميس
LV ياهزويف و اهديلك

 

0204-L2-56

قرب ياهولبات يرادهگن و ريمعت
 

0605-L2-45

 همانرب لباق ياه هلر عاونا
يزير

 
1001-L2-90

 هلر يجورخ و يدورو عاونا
اه
 

1002-L2-90

بصن هار و  يزادنا  متسيس   

ياه يكيرتكلا  يشيامرس   و 
يشيامرگ

0501-L2-45

 ياه متسيس يزادنا هار و بصن
 يكيناكمورتكلا

 
0502-L2-24

 و روسناسآ يزادنا هار و بصن
ربالاب

 
0503-L2-24

 و يقرب هلپ يزادنا هار و بصن 
كرحتم ور هدايپ

 
0504-L2-16

  12الــــس

 درس اول 

کابل کشی و سیم پیچی 

 ماشین های الكتریكی 

 ساعت( 300)

 درس دوم  

 قتابلوهای بر تنظیمنصب و 

 فشار ضعیف

 ساعت( 300)

 درس سوم 

رله های  طراحی و اجرای

 قابل برنامه ریزی

 ساعت( 300)
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 الكتروتكنیکهای رشته جدول تطبیق دروس ـ شایستگی

 

 1کد گروه:  گروه تحصیلی: ساخت و تولید

 071310کد رشته تحصیلی:  الكتروتكنیكرشته تحصیلی: 

 وس و شایستگی ها تخصیص در
            

 سال/ترم نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی
 شایستگی های غیرفنی شایستگی ها فنی

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیای کار

1 
 طراحی و سيم كشی برق 

 ساختمانهای مسكونی
0713100110 

مشترک در 

 گروه
 180 120 دهم

T0701وT0702وT0705وT0102وT0

 T0601وT0103و104

– مديريت تجهيزات و مواد– نقش در تيم– تصميم گيري

-درك سيستمي -استدالل  حل مساله -مديريت زمان    –

– خود مديريتي– فناوري مناسب مديريت كيفيت -مذاكره   

G11 

2 

 طراحی و نصب تاسيسات 

 جریان ضعيف
0713100211 

مشترک در 

 رشته
 180 120 یازدهم

T0703وT0305وT0309  

T0303وT0308وT0302 

T0306وT0301وT0304 

- استدالل حل مساله   – -جمع آوري اطالعات مذاكره 

– مديريت كيفيت مديريت تجهيزات و مواد   

G21 

3 
  حفاظتی طراحی و نصب تاسيسات

 های هوشمند و ساختمان
0713100311 

مشترک در 

 رشته
 180 120 یازدهم

T0706وT0707وT0105وT0603وT

 T0604و0106

T0708وT0902وT0903وT0107 

- استدالل -سازمان دهي اطالعات مديريت –  -مذاكره 

جمع آوري اطالعات-حل مساله  - تجهيزات و مواد  – 

 تفكر انتقادي– مستند سازي -مسووليت پذيري
G22 

4 

 كابل كشی و سيم پيچی 

 ماشين های الكتریكی 
0713100412 

مشترک در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

T0402وT807وT0403 

T0602وT0801وT0802 

T0804 

جمع آوري اطالعات -تفكر خالق استدالل  - فناوري مناسب   

- – تصميم گيري-مديريت تجهيزات و مواد بهبود  – 

- عملكردي سيستم مديريت كيفيت   مديريت منابع مالي – 
G31 

5 
 نصب و تنظيم تابلوهای

 فشار ضعيف 
0713100512 

مشترک در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

T0704وT0202وT0203 

T0204وT0605 

 

-نقش در تيم    - مديريت تجهيزات و مواد– درك سازماني 

خودمديريتي-فناوري مناسب   حل مساله – تصميم گيري  

استدالل  -  جمع آوري اطالعات 
G32 

6 
 رله های طراحی و اجرای 

 قابل برنامه ریزی
0713100612 

مشترک در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

T1001وT1002وT0501 

T0502وT0503وT0504 

 

مديريت   - مديريت منابع مالي جمع آوري اطالعات

-حل مساله تجهيزات و مواد   - استدالل  - مستند سازي  
  تصميم گيري

G33 
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 الكتروتكنیک گواهی نامه و مدارک اعطایی رشته
  تاریخ ارزشیابی :  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی:

نام حرفه در سطح 

 صالحیت:
 برقكار عمومی

 :کد
L1 

تعداد گروه 

 کاری/شغل:
 

تعداد 

 کارها:
 

 سطح:

 گواهینامه ها

 شماره گواهینامه کد کارها کد گروه کاری/شغل نام گروه کاری/شغل ردیف
تاریخ اعطای 

 گواهینامه

   T0701 741131 ی روشنایینقشه کش 1

2 
تجهیزات  ینقشه کش

 الكتریكی
741132 T0705- T0702   

   T0102 741133 کارزیر سازی تو 3

4 
سیم کشی و نصب 

 قطعات الكتریكی
741134 T0104   

5 

زیر سازی روکار و 

تعمیر و نگهداری 

 روشنایی

741135 T0103-T0601   

6 
جریان   ینقشه کش

 ضعیف

741136 
T0703   

7 
سیستم های جریان 

 ضعیف

741137 
T0305-T0309   

8 
سیستم صوتی ودرب 

 باز کن

741138 
T0303-T0308   

 سیستم حفاظتی 9
741139 

T0302-T0306   

 سیستم اعالم حریق 10
741140 

T0301-T0304   

 نقشه کشی کابل 11
741141 

T0706   

12 
سیستم ارت وصاعقه 

 گیر

741142 
T0707-T0105-T0603   

 سیستم برق اضطراری 13
741143 

T0106-T0604   

14 
زیرسازی سیستم های 

 هوشمند

741144 
T0708-T0902   

15 
نصب ونگهداری 

 سیستم های هوشمند

741145 
T0903-T0604   

16 

 یعیب یابی وسیم کش

تاسیسات الكتریكی 

مسكونی،تجاری و (

 )خاص

741146 T0107   

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیاب:

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی

 تائید کننده: 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 

  ارزشیابی نهایی:

 مهرامضاء و 

 معیار اعطای مدرک: پس از کسب تمام گواهینامه های گروههای کاری/مشاغل زیر مجموعه مدرک اعطا می گردد.
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نام و نام 

 خانوادگی:
  شماره ملی: 

تاریخ 

 ارزشیابی :
 

نام حرفه در 

 سطح صالحیت:
 برقكارو تعمیرکار برق صنعتی

 کد:
 L2 

تعداد گروه 

 :کاری/شغل
 

تعداد 

 کارها:
 

 طح:س

 گواهینامه ها

 نام گروه کاری/شغل ردیف
گروه  کد

 کاری/شغل
 کد کارها

شماره 

 گواهینامه

تاریخ اعطای 

 گواهینامه

   T0807 -T0402 741231 زیر سازی کابل 1

   T0403-T0602 741232 کابل کشی فشار ضعیف 2

3 
 تعمیرسیم پیچی و 

 موتور های آسنكرون
741233 T0801   

4 
 ی و تعمیرسیم پیچ

 ترانسفورماتور یكفاز 
741234 T0802   

5 
 سیم پیچی و تعمیر 

 ماشین های مخصوص
741235 T0804   

   LV 741236 T0704نقشه کشی تابلوهای برق 6

   LV 741237 T0202نصب قطعات تابلو برق 7

   Lv 741238 T0203تنظیم عملكرد و تجهیزات تابلو 8

   LV 741239 T0204سیم کشی تابلوهای برق 9

   LV 741240 T0605تعمیر و نگهداری تابلوهای برق  10

11 
 برنامه نویسی و نصب

 رله های قابل برنامه ریزی 
741241 T1001   

12 
 سیم کشی و عیب یابی

 رله های قابل برنامه ریزی 
741242 T1002   

13 
نصب و راه اندازی الكتریكی 

 سیستم های حرارتی وبرودتی
741243 T0501   

14 
نصب و راه اندازی الكتریكی 

 سیستم های الكترومكانیكی
741244 T0502   

15 
نصب و راه اندازی الكتریكی 

 آسانسور و باالبر
741245 T0503   

16 
 نصب و راه اندازی الكتریكی 

 برقی و باالبر لهپ
741246 T0504   

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیاب:

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی

 تائید کننده: 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 

 ارزشیابی نهایی:
 

 و مهر امضاء

 اعطا می گردد.مدرک  های گروههای کاری/مشاغل زیر مجموعهگواهینامه مدرک: پس از کسب تمام  معیار اعطای
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 الكتروتكنیک دروس رشته یاددهی ـ یادگیریراهبردهای 

 ختمانبرق سا آموزش دانش پایه ، مبانی و مفاهیم (1

 خلق موقعیت های جدید فنی و یاددهی تكنیك حل مساله در برقكاری (2

 ایجاد انگیزه دانش آموز برای فعالیت های مشارکتی و تقویت روحیه جمعی  (3

 امكان درک قوانین کلی حاکم بر سیستم های برقی روابط علت و معلولی در تعیین عیوب تاسیسات الكتریكی (4

 و سیم کشی الكتریكی ول حاکم برمداراتفراهم نمودم تفكر انتقادی در اص (5

 ترغیب هنرجویان به نهادینه کردن اخالق حرفه ای  (6

 در برقكاری تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی و سالمت (7

 در برقكاری و اشتیاق به کار تعامل با هنرجویان و تقویت روحیه مشارکت (8

 رشته برقتوجه ویژه به درس سال دهم به عنوان شروع هدایت تحصیلی در ورود به  (9

 

 

 

 انتخاب روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلیاصول 

 استفاده از ارزشیابی ورودی در تشخیص میزان عالقه هنرجویان به رشته الكتروتكنیك (1

 استفاده از ارزشیابی کتبی یا شفاهی از دانش پایه رشته (2

 رشته الكتروتكنیك ارزشیابی متنوع و مستمر برای سنجش میزان یادگیری شایستگی های عمومی و حرفه در (3

 دانش فنی و غیر فنی وخود ارزیابی استفاده از نمون برگ های ارزیابی (4

 عملكرد هنرجو در  تنظیم فهرست وارسی و... ،مشاهده رعایت نظم و مقررات (5
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 الكتروتكنیک رشته های حرفه ای هنر آموزانصالحیت

 مدرک تحصیلی -1

 باشد الكتروتكنيکتبط با رشته مر و هنرآموز بايد حداقل داراي مدرک كارشناسي - 

 مدارک حرفه ای -2

 تخصصي مرتبط با الكتروتكنيکگذراندن دوره هاي  - 

 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدريس و مهارت هاي حرفه آموزي - 

 تجربه کاری -3

 سال سابقه كار مرتبط يا فارغ التحصيل رشته هاي تربيت دبير فني 4داشتن حداقل  - 
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 دروس رشته سته آموزشیاجزای ب

 بسته آموزشی شامل اجزای زیر می باشد:

کتاب  -7  پوستر-6  کتاب کار-5   فیلم راهنمای معلم-4   راهنمای معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 دستینه-9  سایت -8  مرجع

 ارائه شدهمطالب  جزء بسته

كارهاي عملي )كار كالسي( به صورت تصاوير واضح و اينفوگرافي       در اين جزء آموزش مربوط به پروژه و  کتاب درسی

سش و تحقيق           سي، پر شود. كار غير كال صلي كار نيز آورده  صول ا شود، نكات ايمني و ا  به طور آورده 

 متعادل آورده شود.

محتوي بايد به شايستگي هاي فني و غيرفني توجه كند. بر اساس راهبرد غالب تدريس باشد. خداوند را     

 عنوان خالق و صانع تلقي نمايد. موقعيت هاي واقعي زندگي در آن باشد. به

 توجه: مطالب دانشي مربوط به هر بخش در اينجا آورده نشود.

نرم افزار دانش 

 آموز

در اين جزء مطالب دانشي و توضيحي به صورت انيميشن و تفصيلي آورده شود. اين نرم افزار مي تواند        

يپ( نيز باشیید. در واقع متن كتاب را براي دانش آموز تسییهيل كند. نرم افزار  شییامل فيلم هاي كوتاه )كل

 تعاملي باشد. نمونه شيوه ارزشيابي معرفي گردد. روش ساخت يا انجام پروژه آورده شود.

کتاب راهنمای 

 معلم

ز هر در اين جزء روش تدريس كلي و جلسه به جلسه به همراه تجهيزات، ابزارها و مواد مصرفي مورد نيا   

جلسییه، نكات ايمني و بهداشییتي آورده شییود. همچنين آموزش مربوط به پروژه و كارهاي عملي به طور 

كامل تر آورده شییود. پاسییس پرسییش هاي كتاب، معرفي مشییاغل مرتبط با پودمان، معرفي رشییته هاي  

مه تجويزي و غيرتج          هاي ني مان، پروژه  با پود نابع علمي مرتبط  مان، م با پود ، ويزيتحصیییيلي مرتبط 

رويكرد ارزشيابي، روش ارزشيابي و روش نمره دهي و شرح فعاليتهاي غير كالسي آورده شود. مشكالتي        

 كه دبير در تدريس ممكن است با آن روبرو باشد، آورده شود.  

فیلم راهنمای 

 معلم

ل آورده در اين جزء كليات درس، توصيه هايي به دبيران و روش انجام پروژه و كارهاي عملي به طور كام

 شود. برخي از مشكالت اجرا و ارزشيابي كه با فيلم مي توان نشان داد، آورده شود.

 در اين جزء فرمت گزارش نويسي و يا پروژه هاي غير تجويزي آورده شود. کتاب کار

شود. همچنين        پوستر شهاي مختلف كتاب آورده  صاوير اينفوگرافيك مربوط به بخ در اين جزء نكات ايمني و ت

 هاي كتاب استفاده شود.تواند براي بزرگنمايي عكسمي

 در اين بخش كتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود. کتاب مرجع

 در اين بخش سايت هاي معتبر بين المللي و ملي آورده شود سایت
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 الكتروتكنیک الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 شایستگی های حرفه ای و تخصصیآموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به (1

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

 ایجاد کارگاه برق بر اساس استاندارد کارگاه آموزشی برق(3

 تجهیز کارگاه برق متناسب با استاندارد کارگاه آموزشی برق(4

 ته الكتروتكنیكرشمشارکت دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف (5

 وجود ماکت های آموزشی و سیستم های برش خورده برق(6

 هنرجو 16حضور یك هنرآموز و یك استادکار به ازای هر (7

 

 یکالكتروتكن فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه و رشته 

 ارزشیابی و اصالح کامل قرار مورد الكتروتكنیكسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 می گیرد. 

 د.هر دو سال مورد اصالحات جزيي قرار مي گيرالكتروتكنيک برنامه درسي رشته  -


