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 :مقدمه

 يهالوازم خانگی، ماشینبرخی از . ستا الکترونیک وکامپیوتر هاي مکانیک،غالب محصوالت صنعتی ترکیبی ازحوزه امروزه
ها ت مکاترونیکی تلفیقی از این حوزهمحصوال. زشکی و آزمایشگاهی از این گروهندهاي اداري و تجهیزات پماشین کشاورزي،

 .، بلکه نگاهی جدید استمکاترونیک علم جدیدي نیست. است

آوري و نوآوري و ن به چرخه علم و فنبراي جهت داد شود واي نقشه جامع علمی کشور محسوب میهمکاترونیک از اولویت
هاي علمی و مهارتی و ترکیب تفکر منطقی و عقالنی و روحیه اقتصاد و همچنین براي رشد خالقیتایفاي نقش موثر در 

همچنین محصوالت مکاترونیکی به منظور اجراي طرح جامع سالمت براي . ري از اهمیت بسیاري برخوردار استجست و جوگ
 .کید استمورد تأ) تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی(محصوالت و تجهیزات سالمت  ساماندهی بازار

ش استعدادهاي شغلی و ارتقاي ، پرورايهاي فنی و حرفهی برنامه درسی مکاترونیک درآموزشاز طراح از آنجا که هدف
به همین است، در این زمینه تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز بازار دنیاي کار ومین نیاز پدیدآورندگان شغلی جهت تأ

اسناد باال دستی، از  توجه بهبا  لذا .انجام گیردالمللی اساس سند بین سنجی و تجزیه و تحلیل مشاغل برنیاز منظور می بایست
 سند برنامه درسی ملیچشم انداز بیست ساله کشور، سند  ،هاي کلی اشتغال و نقشه جامع علمی کشورجمله سیاست

، مشاغل نهایی حرف حوزه ...بخش خصوصی و ،مرکز آمار ایراناي کشور، هاي فنی و حرفهآموزشهاي نظام سیاست
استخراج و با حضور فعاالن این حوزه فعالیت هاي هر شغل و مراحل کاري آنها مشخص و بر همین اساس  مکاترونیک

 .تدوین گردیدناختی شرواننمودن مباحث ظ لحا بابرنامه درسی را استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه و 
یجاد کسب و کار، التحصیالن این رشته بتوانند وارد بازار کار شده و با ااي تنظیم گردیده که فارغمحتواي آموزشی به گونه

 .زایی براي خود، با ایجاد کارآفرینی به توسعه اقتصاد کشور کمک نمایند ضمن ایجاد درآمد

در طراحی ساختار  برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور :برايبرنامه درسی بتواند راهنماي امید است محتواي سند 
در بررسی  ، پژوهشگراندر ارزشیابی محتواي برنامه درسی ارزشیابان ،در اجراي موفق برنامه درسی مدیران آموزشی، آموزشی

در تهیه بسته هاي  ، مولفاندر اجراي مولفه هاي برنامه درسی ، کارشناسان فنی و حرفه ايکیفیت بر اساس شایستگی
در انتخاب  هنرآموزان ودر اجراي برنامه درسی دارس ، مدیران مدر هدایت تحصیلی دانش آموزان مشاوران تحصیلی ،آموزشی

ي کشور و مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه ا اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري
 .شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود
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 ساخت و تولیدگروه 
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 :اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

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

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

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

  :اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید
هاي بشر در هر زمینه علمی و در هر شاخه و رشته نیاز به تجهیزات و ابزارهاي مخصـوص  تفکرات، خالقیتبراي اجرایی نمودن 

بایست به وسیله گروهی از صنعت تبدیل به تجهیزات و وسایل به عبارتی حاصل تفکري خالقانه و ابداعات علمی و فنی می. است
تی از هر جهت داراي کیفیت حداکثري باشند که تنها راه رسیدن بـه  از طرف دیگر این تولیدات بایس. جهت نیل به اهداف گردد

لذا گروه ساخت و تولید به منظور نیل به چنین اهـدافی تشـکیل شـده    . آن نگرش تولید افزارمند درست و مبتنی بر اصول است
 . است

 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

 
 بزرگ گروه
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت 1

 فناوري -071530فناوري فلزي -071610خودرو  فناوري -071520 متالورژي -071510افزار  هاي ماشینفناوري 
 -073210 ساختمان -078810مکاترونیک -071320سرمایشی و گرمایشیتاسیسات فناوري  -072220و کاغذ چوب

فناوري  -071410الکترونیک -071310الکتروتکنیک -068810شبکه و نرم افزار رایانه اي -073220عمران
 071540هاي صنعتیماشین فناوري -071620ماشینهاي کشاورزي
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 ساخت و تولیددر گروه  حرفه اي -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 گروه ساخت و تولیدمشترك  ل دروسجدو

 

 1: گروه تحصیلی  کد ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

1 
 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم 

0788100110 
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

  0704و 0703و 0702و0701

 0108و0902و0101و0706و0705و 

انتخاب فناوري هاي مناسب ،)N14(تفکر انتقادي ،)N11(استدالل 
)N41( مدیریت مواد و تجهیزات ،)N66( نقش در تیم ،)N53( ،

مسئولیت ، )N12(،تصمیم گیري )N64(مدیریت زمان 
، )N73(، درستکاري و کسب حالل )N72(پذیري

 ) N81(کارآفرینی

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         
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 ساخت و تولیدجدول 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
اندازي سیستم هاي انتقال نصب و راه 

 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 --- هاي صنعتی فناوري ماشین

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

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکـار   اجراي برنامه درسی ملی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت     هاي 

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

 تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

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

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

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

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

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

ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي       .7
 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

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

 گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 



۹ 

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

-ها و همچنین سیستموم و فناوري اطالعات و الکترونیک، به خصوص الکترونیک قدرت و ریزپردازندهپیشرفت روز افزون عل
افق  ،ترو هزینه کمتر و زمان تولید کوتاههاي هوشمند، به همراه ضرورت جدي به تولید محصوالت صنعتی با کیفیت بهتر 

 .صوالت مکاترونیکی پدید آورده استجدیدي را در طراحی و ساخت مح

-سازي حوزهیکپارچهدهد تا با ت صنعتی است که به صنعت اجازه میمکاترونیک یک تفکر جدید در طراحی و تولید محصوال
 .هاي تخصصی یادشده به خلق محصوالت با کیفیت بیندیشند

هاي زمینه در(، نیاز به نیروهاي ماهر مکاترونیک ي دنیاي کارهاشد سریع تغیرات فناوري و پیچیدگیباتوجه به گسترش و ر
 .پیش از پیش اهمیت یافته است) اندازي، تعمیر و نگهدارينصب و راه

اي باشد هاي چند حوزههر مکاترونیک باید داراي تواناییآموزش مکاترونیک این است که یک کارگر مااسی در نکته مهم و اس
ها قابلیت این حوزه ست و درنهایت باید درترونیک و کامپیوتر براي او ضروري، الکساسی مکانیکو داشتن تسلط بر اصول ا

 .سازي آنها را داشته باشدیع و یکپارچهتجم

هاي فوق زمینه ، بر ضرورت تربیت نیروي انسانی درحرفه کارگر ماهر مکاترونیک دربا خبرگان بازارکارندیشی و مصاحبه اهم با
این مهم در حرفه  ضمناً. کید بودمراکز خدمات پس از فروش مورد تأ براي لوازم خانگی مدرن هم در خط تولید و هم در

با . و آزمایشگاهی که در طرح جامع سالمت هم اشاره شده ضرورت دارد ها براي تجهیزات پزشکیهمان زمینه تکنسین در
ختگان آموها و از سوي دیگر دانشفعال دولتی و خصوصی درکشور و بیمارستان ر هزار آزمایشگاهتوجه به وجود بیش از چها

راین آموزش و تربیت مهندسی پزشکی و برق براي پذیرش مسئولیت انجام وظیفه از مهارت الزم برخوردار نیستند بناب
تکنسین ماهر در کنار کادر درمانی و مراقبت جهت استفاده بهینه از تجهیزات و ممانعت از ایجاد وقفه در فرآیند درمان امري 

  .ضروري و اجتناب ناپذیر است
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 :آموزشینیازسنجی 

 کشور آن عیصنا یجوامع نیچن در شرفتیپ ينمودها از یکی که شود یم محسوب شرفتیپ حال در جوامع جز رانیا کشور
 افراد با نتوانستههنوز  ها بخش از ياریبس در کیمکاترون نیتکنس تراز در یانسان يروین نداشتن لیدل به رانیا کشور در. است
 تیاولو در کشور یعلم جامع نقشه سند اساس بر. دینما رفع را خود مشکالت) وتریکامپ -کیالکترون -کیمکان( اي حوزه تک
 نشان که می باشد سند نیا دوم تیاولو در کیمکاترون رشته و يکار فیتکال از یکی به عنوان ریدپذیتجد و نو هاي يانرژ اول

 و رکارانیتعم تعداد و فروش از پس خدمات صنعت نسبت نیهم به. بود خواهد ندهیآ يها سال در صنعت نیا رشد دهنده
 اختصاص خود به را کشور کار يروهاین از یمیعظ قشر و کرده رشد زین یکیمکاترون محصوالت ينگهدار و ریتعم فعاالن
 .داد خواهد

 وجود ،یشگاهیآزما زاتیتجه و یپزشک زاتیتجه مدرن، یخانگ لوازم عیصنا در يتکنولوژ عیسر شرفتیپ به توجه با
 عهده بر ییروهاین نیچن تیترب از يادیز سهم که شود یم احساس یخوب به کرده لیتحص و ماهر يها نیتکنس و کارگران

 یلیتحص مدارك با افراد ،یپزشک زاتیتجه کارشناسان اظهارات طبق. باشد یم پرورش و آموزش يا حرفه و یفن آموزش نظام
 هاي دستگاه در تیفعال نیا يبرا و دارند را ...،MRI هاي دستگاه ينگهدار و ریتعم و يانداز راه و نصب به لیتما شتریب باال

 ای و داشت نخواهند را الزم ییکارآ و خارج خود برهیکال از مرور به ها دستگاه نیا اساس نیهم بر. ندارند یلیتما نییپا سطح
 بخش به نهیهز لیتحم باعث خود نیا که ندنمای یم يداریخر تر مدرن هاي ودستگاه نموده خارج رده از را آن ها مارستانیب

 .شد خواهد درمان

 رشد% 7/27 حدود متوسط طور به کیمکاترون به مربوط مشاغل يالدیم 2022 سال تا یالملل نیب مطالعات اساس بر
 .داشت خواهند

 مشاغل کشور، در ندهیآ هاي سالدر  يادار و یخانگ یکیمکاترون محصوالت وجود زانیم اساس بر کارشناسان، نظر طبق
 آن یجهان رشد از شتریب مراتب به رشد نیا و داشت خواهد يا مالحظه قابل رشد محصوالت گونه نیا راتیتعم با مرتبط
 حدود 1405 سال تا کارشناسان و خبرگان نظر اساس بر حوزه نیا به مربوط مشاغل رشد روند اساس نیهم بر .بود خواهد

 .شود یم ینیب شیپ% 3/56

 آنها جینتا سهیمقا و محصوالت نیا یداخل داتیتول رشد روند و کیمکاترون کارشناسان نظر ،یالملل نیب مطالعات یبررس
 نیا در را خبرگان نظر توان یم و بوده شتریب المللی نیب يآمارها به نسبت کشور در حوزه نیا مشاغل رشد که دهد یم نشان

 يبرا محصوالت مکاترونیکی راتیتعم يانداز راه و نصب مشاغل تعداد رشد روند اساس، نیهم بر. دانست تر محتمل خصوص
 .شود یم ینبی شیپ% 9/48 حدود در 1405 سال

 نیا گسترش به توجه که شد متصور کیمکاترون رشته يرو شیپ یعیوس انداز چشم توان یم شده عنوان موارد به توجه با
 .گردد یم متذکر شیپ از شیب را کشور يا حرفه و یفن آموزش در رشته

 



۱۳ 

 ):امکان سنجی آموزش(واحد حرفه آموزشی انتخاب 

 731 :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
  :08کد 

 7311 :واحد حرفه
  :88کد
  :08کد 

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

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آموزش و پرورش در  آمادگی-6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

از طرف دیگر با توجه به تکلیف آموزش و پرورش .بر توجه به این رشته میان رشته اي خواهد بودنیاز بازار کار به کارگر ماهر وکمک تکنسین مکاترونیک دلیلی 
دلیل وجود رشته هاي مستقلی همچون از سویی دیگر تاسیس این رشته به .اهمیت این رشته مشخص می گردد، در آموزش هاي رسمی براي این قشر سنی

با توجه به اینکه تغییرات و پیشرفت در تولیدات .الکتروتکنیک و ساخت تولید در هنرستان هاي کشور هزینه زیادي به سیستم تحمیل نخواهد شد،الکترونیک
تربیت کارگران و کمک تکنسین . ت زیادي خواهد داشتاهمی )اصول کلی محصوالت مکاترونیکی(مکاترونیکی زیاد می باشد تربیت هنرآموزان با دانش پایه 

 .خود کفائی کشور در زمینه تعمیر و نگهداري سیستم هاي مکاترونیکی خواهد بود هاي ماهر در این رشته سبب
 



۱٤ 

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

 ...)آخرت، مالئکه وحیات ابدي،جهان :طبیعت

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

تدبر، ،توجه،و تحلیل

درك، حکمت،خالقیت ،کشف،نقد

 )و پژوهش

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

عالیق و استعدادهاي فردي خود را در مشاغل  -3

 .کندمربوط به مکاترونیک ارزیابی می

اندازي محصوالت توجه به فرآیند نصب و راهبا  -4

 .مکاترونیک به خالقیت و خودباوري توجه دارد

درمسایل موجود در حرفه کارگر ماهر مکاترونیک و -5

 .کمک تکنیسین مکاترونیک بصیرت دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

پیرامون ارتباط مؤثر با خدا را براي انجام  -3

 .کندورات الهی در زندگی تدبر میدست

مندانه به یادگیري مادام العمر در زندگی سعادت -4

 .کندانبیاء توجه می

در آیات الهی درباره ارزش کار کارگر و تکنیسین -5

 .کندمکاترونیک تفکر می

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

مشتریان اي در ارائه خدمات به به اخالق حرفه -3

 .کندمحصوالت مکاترونیکی تفکر می

در انجام خدمات پس از فروش محصوالت مکاترونیکی  -4

 .کندبه مشتریان تدبر می

-هاي هیدرولیک سیستمعیوب حادث شده در بخش -5

 .کندهاي مکاترونیکی را تجزیه و تحلیل می

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

در مراکز خدمات پس از  HSE آخرین استانداردهاي -3

 .کندفروش محصوالت مکاترونیکی را ارزیابی می

در حفظ محیط زیست در هنگام کار در خطوط اتوماسیون  -4

 .کندصنعتی به طور خردورزانه استدالل می

-جویی در مصرف آب را در نصب و راههاي صرفهروش -5

 .کنداندازي محصوالت مکاترونیکی خانگی تدبر می

 باورایمان و 
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

اي و نصب تجهیزات هوشمند به اخالق حرفه -3

 .ساختمان ایمان دارد

پذیري در انجام تعمیر و نگهداري به مسئولیت -4

 .تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اعتقاد دارد

مکاترونیکی باور به توانایی خود در ساخت تجهیزات  -5

 .دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

با نگرش سیستمی به نقش خدا در انجام امور  -3

 .محوله کارگر ماهر مکاترونیک ایمان دارد

با نشاط به تأثیر توکل به خدا در تکالیف کاري  -4

 .کارگر ماهر مکاترونیک باور دارد

کارهاي موجود در به حضور خدا در انجام صحیح  -5

حرفه کارگر ماهر مکاترونیک و کمک تکنیسین 

 .مکاترونیک التزام قلبی دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

اي در ادامه خدمات پس از فروش به اخالق حرفه -3

 .محصوالت مکاترونیکی التزام دارد

پذیري در تعمیر و نگهداري به خیرخواهی و مسئولیت -4

 . حصوالت مکاترونیکی باور داردم

به رضایت مشتري در خدمات مورد سفارش در  -5

 .مدیریت هوشمند ساختمان التزام قلبی دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

-به پرهیزکاري درحفظ محیط زیست هنگام نصب و راه -3

 .اندازي محصوالت مکاترونیکی التزام دارد

 .پذیري در توسعه پایدار اعتقاد داردبه مسئولیت -4

به نقش مؤثر کارگر و تکنیسین محصوالت مکاترونیک در  -5

 .تغییرات مخرب محیط زیست قائل است

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

سیستمی در تعمیر و نگهداري محصوالت  به نگرش -3

 .علم دارد مکاترونیکی

به خالقیت در وظایف کارگر ماهر مکاترونیک آگاهی  -4

 .دارد

به وظایف و مراحل کاري حرفه کارگر ماهر و -5

 .تکنسین مکاترونیک معرفت دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

 به احکام اسالم در پذیرش مسئولیت علم دارد  -3

علوم  به صفت عدالت جویی خداوند در کسب -4

 مکاترونیک معرفت دارد

به احکام الهی درزمینه کار و فعالیت اقتصادي در -5

 .حرفه کارگر ماهر و تکنیسین مکاترونیک معرفت دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

نسبت به تأثیر کسب و کار مکاترونیک در رونق  -3

 .اقتصادي کشور بصیرت دارد

ی در مناسبات اجتماعی محیط کار به اثرات بلند همت -4

خدمات پس از فروش محصوالت مکاترونیکی معرفت 

 .دارد

به مشاغل خدمات پس از فروش محصوالت -5 

 . اي شناخت داردمکاترونیکی متناسب با توسعه حرفه

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

 هاي کسب اطالعات در زمینه بازیافت موادبه روش -3

 .مصرفی معرفت دارد

هاي کاربرد فناوري در تحقق توسعه پایدار در به روش -4

 .محصوالت مکاترونیکی بصیرت دارد

به اهمیت درج برچسب انرژي در محصوالت مکاترونیکی -5

 .آگاهی دارد



۱٥ 

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

 ...)آخرت، مالئکه وحیات ابدي،جهان :طبیعت

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه  -1

 هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه   -2

کارگرو تکنیسین مکاترونیک فن آوري را در کلیه  -3

اندازي، تعمیر و نگهداري محصوالت راه مراحل نصب و

 .گیردمکاترونیکی به کار می

خالقیت را در نصب تجهیزات ساختمان هوشمند را به  -4

 .گیردکار می

هاي تخصصی را در تعمیر و نگهداري تجهیزات مهارت  -5

 .به کار گیرد هیدرولیک و پنوماتیک

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

اي را در مراحل کاري احکام اسالمی اخالق حرفه -3

نصب و راه اندازي محصوالت مکاترونیکی به کار 

 .گیردمی

صفات خدا در تعمیر و نگهداري مکاترونیکی  -4

 .نمایدمتجلی می

به حقوق الهی در تمام ابعاد حرفه کارگر و  -5

  .تکنیسین مکاترونیک عمل می نماید

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

هاي مختلف ارتباط مؤثر با مشتریان لوازم خانگی شیوه -3

 .مکاترونیکی را به کار گیرد

راه اندازي محصوالت مکاترونیکی  خالقیت را در نصب و -4

 .مشتریان به کار گیرد

تکنسین خط تولید مشارکت کارگر ماهر مکاترونیک با  -5

  .دارد

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

هاي نوین را در خط تولید محصوالت مکاترونیکی فناوري -3

 .به نحوه به کار گیرد تا به محیط زیست آسیب نرسد

بهره برداري از محصوالت  را در HSEقوانین  -4

 .گیردمکاترونیکی به کارمی

محیطی را در حرفه کارگرماهر و کمک اصول زیست  -5

 .گیردتکنیسین مکاترونیک به کار می

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

در تعمیر و نگهداري محصوالت مکاترونیکی اخالق  -3

 .حرفه اي را رعایت کند

مستمر  به کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش -4

اندازي محصوالت مکاترونیکی ارزش براي نصب و راه

 .قائل باشد

در حرفه کارگر ماهر و کمک تکنیسین مکاترونیک از  -5

 .تجهیزات و ادوات بهینه استفاده نماید

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

در کارآفرینی، کسب و کار حالل تقواي الهی را  -3

 .پیشه نماید

صفت عدل الهی در انجام تکالیف کاري براي  -4

 .مکاترونیک ارزش قائل است

انجام وظایف حرفه کارگر ماهر و کمک تکنیسین  -5

 .مکاترونیک را عبادت تلقی نماید

 شایستگی پایه  -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2

به حقوق همکاران در ارتباط موثر و کار تیمی  -3

 . در حرفه مکاترونیک پایبند باشد

راي روحیه تعاون و جمع گرایی درانجام ب -4

 .وظایف شغلی مکاترونیک ارزش قائل باشد

وظایف محوله در حرفه کارگرماهر و کمک تکنیسین -5 

مکاترونیک در قبال مشتریان را با دقت و تعهد انجام می 

 .دهد

 شایستگی پایه  -1

  شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

هاي نوین در ارتقاء سطح به استفاده از علوم و فناوري -3

 .مصرف انرژي در محصوالت مکاترونیکی التزام دارد

براي مخلوقات هستی و محیط زیست در تعمیر و  -4

 .نگهداري محصوالت مکاترونیکی ارزش قائل است

به محیط کار سالم و آراسته در حرفه کارگر ماهر   -5

 .مکاترونیک و تکنیسین مکاترونیک باور دارد



۱٦ 

 مکاترونیک آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی
 

 دانش

 مکاترونیکعالقه به تحصیل در رشته  -
 مکاترونیکآشنایی با اهداف رشته تحصیلی  -
 ...انواع توانایی از قبیل فیزیکی، ادراکی، روانی حرکتی و -
الزم از قبیل نمرات درسی و معدل مورد قبول، آگاهی از محتواي گروه تحصیلی داشتن شرایط  -

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

 مهارت
 رشته مورد عالقه  به عنوان مکاترونیکرشته  انتخاب -
 مکاترونیکدارابودن توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی  -
 مکاترونیک تحصیل در رشته شرایط الزمدارا بودن  -

 



۱۷ 

 : در دوره کاردانی و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 

 
 



۱۸ 

 مکاترونیکمشاغل قابل احراز در رشته 

 مکاترونیککارگر ماهر 

 74210191: کد حرفه
 مکاترونیککمک تکنسین 

 73110292: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 یدست کار پرداخت 1
 ساده کار مونتاژ 2
 مارستانیب يها تخت سازنده 3
 یکیمکاترون یآب کولر رکاریتعم 4
 تعمیرکارچرخ خیاطی 5
 جوشکارگاز 6
 تعمیرکار لوازم خانگی سردکننده 7
 گردنده یخانگ لوازم رکاریتعم 8
 تعمیرکار ساکشن بیمارستان 9
 نصاب آبگرمکن هاي خورشیدي 10
 سیستم هاي مکانیکی خوان نقشه 11
 2 درجه تراشکار 12
 2 درجه فرزکار 13
 سیستم هاي الکتریکی خوان نقشه 14
 سرویس و نگهداري ماشین هاي اداري 15

 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 یکیدرولیالکتروه و یکیدرولیه يها ستمیس خوان نقشه 1
 کیدرولیه يها ستمیس رکاریتعم 2
 کیپنومات يها ستمیس رکاریتعم 3
 تعمیرکار یونیت دندان پزشکی 4
 ي مکاترونیکیها ستمیس خوان نقشه 5
 دزدگیر یحفاظت لوازم نصاب 6
 ی اعالم حریقحفاظت لوازم نصاب 7
 )شبکه باسیم(هاي مرتبط با فناوري اطالعات نصاب دستگاه 8

 )مداربسته نیدورب(یحفاظت و یمنیا يها ستمیس نصاب 9

 نصاب سیستم هاي هوشمند ساختمان 10
 سیم و با سیمطراح شبکه هاي ارتباطی بی  11
 طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر 12
 PLCکارور  13
 )درایورها(نصاب محرکهاي الکتریکی  14
 تعمیر کار دستگاه الکتروکاردیوگراف 15

 
 



۱۹ 

  مکاترونیک اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگر ماهر مکاترونیک

74210191 

 

 کمک تکنسین محصوالت مکاترونیکی

73110192 
 کمک تکنسین تولید صنعتی

74210292 

تکنسین 
 تجهیزات پزشکی

31190193 

برقتکنسین   

31130293 
تکنسین 
 الکترونیک

31130393 

 تکنسین ربات

31140493 
CNCتکنسین 

31150593 

تکنسین مکاترونیک 
 تولید صنعتی

31190693 

تکنسین 
 مکاترونیک خودرو

31150793 

تکنسین ماشین هاي 
 کشاورزي مکاترونیکی 

31440893  

تکنسین تجهیزات حمل 
 ونقل مکاترونیکی

31150993 

 

 تکنسین ارشدمکاترونیک تولید صنعتی 

31190394 

 تکنسین ارشدماشین آالت

31440494  
 تکنسین ارشد برق

31130294 

 تکنسین ارشد ربات

31190394 
 تکنسین ارشد تجهیزات پزشکی

31190194 



۲۰ 

 

 مکاترونیکاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   74210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر مکاترونیک :نام حرفه 

  73110192 :کد 2 :سطح ترونیککمک تکنیسین مکا :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح کتکنیسین مکاترونی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نگهداري وتعمیر لوازم 
خانگی مکاترونیکی 

 اداري-خانگی

نگهداري وتعمیر لوازم 
خانگی مکاترونیکی 

 گردنده

نگهداري وتعمیر لوازم 
خانگی مکاترونیکی 

 الکتریکی-حرارتی

نگهداري وتعمیر لوازم 
خانگی مکاترونیکی 

 گازسوز-حرارتی

لوازم نگهداري وتعمیر 
خانگی مکاترونیکی 

 الکترومغناطیسی

نگهداري وتعمیر لوازم 
خانگی مکاترونیکی 

 سردکننده

نگهداري وتعمیر لوازم 
خانگی مکاترونیکی تهویه 

 مطبوع

نگهداري وتعمیر 
ماشینهاي اداري 

 مکاترونیکی 

01  234 156 0101 L1 36 24 102 L3 18 12 0103 L3 18 12 0104 L3 18 12 0105 L1 36 24 0106 L1 36 24 0107 L1 36 24 
 

 
چرخ و تعمیر نگهداري 

 خیاطی
      

    0108 L۱ 36 24                         
 

راه اندازي  نصب و
سیستم هاي 

 مکاترونیکی صنعتی

راه اندازي  نصب و
 میکروکنترلرها

اندازي راه  نصب و
سیستم هاي کنترلی 

 plc متمرکز

راه اندازي  نصب و
سیستم هاي کنترلی 

 Dcs متمرکز

راه اندازي  نصب و
سیستم هاي کنترلی 

 هیدرولیکی

راه اندازي سیستم  نصب و
 هاي کنترلی پنوماتیکی

راه اندازي سیستم  نصب و
هاي کنترلی محرکهاي 

 الکتریکی

راه اندازي ربات  نصب و
 هاي صنعتی

02  216 144 0201 L2 36 24 0202 L2 36 24 0203 L3 18 12 0204 L3 18 12 0205 L3 36 24 0206 L2 36 24 0207 L3 36 24 
 

 و تعمیرنگهداري 
سیستم هاي 

 اتوماسیون صنعتی

سیستم  و تعمیرنگهداري 
 هاي پنوماتیکی

سیستم  و تعمیرنگهداري 
 هاي الکتروپنوماتیکی

سیستم  و تعمیرنگهداري 
 هاي هیدرولیکی

سیستم  و تعمیرنگهداري 
 هاي الکتروهیدرولیکی

سیستم  و تعمیرنگهداري 
 هاي الکتریکی و

 الکترونیکی

تعمیر مکانیزم  نگهداري و
 ها

 

03  180 120 0301 L2 18 12 0302 L3 36 24 0303 L2 18 12 0304 L3 36 24 0305 L3 36 24 0306 L3 36 24     



۲۱ 

 

 انتظار جهت دستیابی رشته مکاترونیکاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   74210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر مکاترونیک :نام حرفه 

  73110192 :کد 2 :سطح ترونیککمک تکنیسین مکا :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح کتکنیسین مکاترونی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نصب وراه اندازي 
 شبکه هاي کامپیوتري

نصب وراه اندازي شبکه 
 هاي باسیم

نصب وراه اندازي شبکه 
 هاي بی سیم

پشتیبانی ونگهداري 
شبکه هاي باسیم وشبکه 

 هاي بی سیم

پیاده سازي شبکه هاي 
workgroup 

پیاده سازي شبکه هاي 
server base 

وحفظ امنیت در  برقراري
 شبکه هاي کامپیوتري

 

04  126 84 0401 L2 36 24 0402 L2 18 12 0403 L2 18 12 0404 L3 18 12 0405 L3 18 12 0406 L3 18 12     
 

نصب وراه اندازي 
سیستم هاي مدیریت 

 ساختمان

نصب وراه اندازي 
 اتوماسیون روشنایی

نصب وراه اندازي دوربین 
 مداربسته

نصب وراه اندازي  اعالم 
 حریق

نصب وراه اندازي اعالم 
 سرقت

نصب وراه اندازي سیستم 
 هاي صوتی وتصویري

نصب وراه اندازي سیستم 
 کنترل تردد

نصب وراه اندازي سیستم 
 تولید انرژي هاي نو

05  180 120 0501 L2 12 8 0502 L2 36 24 0503 L2 36 24 0504 L2 36 24 0505 L2 12 8 0506 L2 12 8 0508 L2 36 24 
 

 تفسیر نقشه هاي فنی
تفسیر نقشه هاي اجزاء 
 وسیستم هاي مکانیکی

نقشه هاي تفسیر 
 االکتریکی والکترونیکی

تفسیر نقشه هاي 
هیدرولیکی 

 والکتروهیدرولیکی

تفسیر نقشه هاي 
نیوماتیکی 

 والکترونیوماتیکی

تفسیر نقشه هاي سیستم 
 هاي مکاترونیکی واجزاء 

تفسیر نقشه هاي نصب 
وراه اندازي سیستم هاي 

 مکاترونیکی

تفسیر نقشه هاي تعمیر 
ونگهداري سیستم هاي 

 ونیکیمکاتر
06  250 167 0601 L2 36 24 0602 L2 34 23 0603 L2 36 24 0604 L2 36 24 0605 L3 36 24 0606 L2 36 24 0607 L3 36 24 

 

 جوشکاري گاز  جوشکاري برق پرچ کاري سوراخ کاري خم کاري ورق سوهان کاري اره کاري فلزکاري

07  108 72 0701 L۱ 9 6 0702 L۱ 9 6 0703 L۱ 6 4 0704 L۱ 18 12 0705 L۱ 6 4 0706 L۱ 24 16 0707 L۱ 36 24 
 



۲۲ 

 

 انتظار جهت دستیابی رشته مکاترونیکاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   74210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر مکاترونیک :نام حرفه 

  73110192 :کد 2 :سطح ترونیککمک تکنیسین مکا :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح کتکنیسین مکاترونی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 
تولید قطعات به روش 

 تراشکاري
تولید قطعات به روش فرز 

 کاري
تولید قطعات با تراش 

CNC 
تولید قطعات با فرز 

CNC 
   

    0708 L۱ 36 24 0709 L۲ 36 24 0710 L۳ 36 24 0711 L۳ 36 24             
 

اندازي  و راهنصب 
 تجهیزات پزشکی

اندازي دستگاه  و راهنصب 
 پزشکی پمپ و سرنگ

اندازي دستگاه  و راهصب ن
 بخار پزشکی اتوکالو

اندازي  و راهنصب 
دستگاه پزشکی 

 اتوکالوپالسما

اندازي  و راهصب ن
دستگاه پزشکی آب 

 استریل

اندازي  و راهنصب 
دستگاه پزشکی 

 سانتریفیوژ

اندازي دستگاه  و راهنصب 
 پزشکی فور 

اندازي  و راهنصب 
دستگاه پزشکی 

 اریگیشن اتاق عمل 

08  144 96 0801 L3 18 12 0802 L3 18 12 0803 L3 18 12 0804 L3 18 12 0805 L3 18 12 0806 L3 18 12 0807 L3 18 12 
 

 
اندازي دستگاه  و راهنصب 

 پزشکی منبع نور سرد 
اندازي دستگاه  و راهنصب 

 CO۲پزشکی پمپ 
     

    0808 L۳ 18 12 0809 L۳ 18 12                     
 

 و تعمیرنگهداري 
 تجهیزات پزشکی

دستگاه و تعمیر نگهداري 
پزشکی رادیوگرافی 

)ECG( 

دستگاه و تعمیر نگهداري 
هتلینگ پزشکی 

 بیمارستان

دستگاه و تعمیر نگهداري 
 پزشکی ساکشن 

دستگاه و تعمیر نگهداري 
پزشکی یونیت دندان 

 پزشکی 

و تعمیر ننگهداري 
دستگاه پزشکی اتوکالو 

 بخار 

دستگاه و تعمیر نگهداري 
 پزشکی اتوکالو پالسما

دستگاه  و تعمیرنگهداري 
 آب استریل پزشکی

09  108 72 0901 L2 36 24 0902 L1 36 24 0903 L1 36 24 0904 L2 36 24 0905 L3 30 20 0906 L3 30 20 0907 L3 18 12 



۲۳ 

 

 دستیابی رشته مکاترونیکاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

   74210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر مکاترونیک :نام حرفه 

  73110192 :کد 2 :سطح ترونیککمک تکنیسین مکا :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح کتکنیسین مکاترونی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 
دستگاه  و تعمیرنگهداري 

 پزشکی سانتریفیوژ
دستگاه  و تعمیرنگهداري 

 فور پزشکی

دستگاه  و تعمیرنگهداري 
پزشکی اریگیشن اتاق 

 عمل 

دستگاه  و تعمیرنگهداري 
 پزشکی منبع نور سرد 

دستگاه  و تعمیرنگهداري 
 CO۲پزشکی پمپ 

  

    0908 L3 18 12 0909 L3 18 12 0910 L3 18 12 0911 L3 18 12 0912 L3 18 12         
 

نصب و راه اندازي 
 تجهیزات آزمایشگاهی

نصب و راه اندازي 
 تجهیزات آزمایشگاهی

نصب و راه اندازي 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 شیکر

نصب و راه اندازي 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 بن ماري 

نصب و راه اندازي 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 آون اسپکتروفتومتر

نصب و راه اندازي 
 تجهیزات آزمایشگاهی

 هات پلیت 

نصب و راه اندازي 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 آنکوباتور

نصب و راه اندازي 
 تجهیزات آزمایشگاهی

ph  متر 

10    1001 L3 18 12 1002 L3 18 12 1003 L3 18 12 1004 L3 18 12 1005 L3 18 12 1006 L3 18 12 1007 L3 18 12 
 

نگهداري و تعمیر 
 تجهیزات آزمایشگاهی

ننگهداري و تعمیر 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 پایه 

نگهداري و تعمیر 
تجهیزات آزمایشگاهی بن 

 ماري 

نگهداري و تعمیر 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 میکروتوم

نگهداري و تعمیر 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 آون اسپکتروفتومتر 

نگهداري و 
تعمیرتجهیزات 

 آزمایشگاهی پلیت 

نگهداري و تعمیر 
تجهیزات آزمایشگاهی 

 آنکوباتور

نگهداري و تعمیر 
 شگاهیتجهیزات آزمای

ph  متر 

11    1101 L3 18 12 1102 L3 18 12 1103 L3 18 12 1104 L3 18 12 1105 L3 18 12 1106 L3 18 12 1107 L3 18 12 
 

        

                                
 



۲٤ 

 مکاترونیک رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

 )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب  -1
 )N43(نگهداري فناوري هاي بکارگرفته شده  -2
 )N72(مسئولیت پذیري  -3
 )N73(درستکاري و کسب حالل  -4
 )N64(مدیریت زمان  -5
 )N12(تصمیم گیري  -6
 )N71(تعالی فردي  -7
 )N62(مدیریت کارها و پروژه ها  -8
 )N15(تفکر خالق  -9

 )N53(نقش در تیم  -10
 )N14(تفکر انتقادي  -11
 )N57(آموزش دیگران  -12
 )N31(جمع آوري و گرد آوري اطالعات  -13
 )N81(کارآفرینی  -14

 



۲٥ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 L1 :سطح 74210191 :کد مکاترونیک کارگران ماهر :نام حرفه
 

 يها نیماشتعمیرکار : نام شغل
 يادار

 

 ستمیس خوان نقشه: نام شغل
 یکیالکتر يها

 

 ساده فرزکار: نام شغل

 

 ساده تراشکار: نام شغل

 

 ستمیس خوان نقشه: نام شغل*
 یکیمکان يها

 731141 :کد شغل 731142 :کد شغل 731143 :کد شغل 731144 :کد شغل 731145 :کد شغل نوبت سوم 

 0601 :کد کارها 0708 :کد کارها 0709 :کد کارها 0606 :کد کارها 0107 :کد کارها

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

           

نصاب آبگرمکن : نام شغل
 خورشیدي

 

ساکشن تعمیرکار: نام شغل
 بیمارستان

 

 لباسشوییتعمیرکار : نام شغل

 

 تعمیرکار یخچال: نام شغل

 

 جوشکارگاز: نام شغل

 731136 :کد شغل 731137 :کد شغل 731138 :کد شغل 731139 :کد شغل 731140 :کد شغل نوبت دوم 

 0707 :کد کارها 0105 :کد کارها 0101 :کد کارها 0903 :کد کارها 0508 :کد کارها

 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 5/2 :واحد 60 :زمان 5/2 :واحد 60 :زمان 5/1 :واحد 60 :زمان 2 :واحد
           

 تعمیرکارچرخ خیاطی: نام شغل

 

 یکولرآب رکاریتعم: نام شغل

 

 يها تخت سازنده: نام شغل
 مارستانیب

 

 مونتاژکار ساده: نام شغل

 

 پرداخت کار ساده: نام شغل

 731131 :کد شغل 731132 :کد شغل 731133 :کد شغل 731134 :کد شغل 731135 :کد شغل نوبت اول 

 0704و0702و0701 :کد کارها 0706و0705و0703 :کد کارها 0902 :کد کارها 0106 :کد کارها 0108 :کد کارها

 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 5/2 :واحد 60 :زمان 1 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد

 

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



۲٦ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی 

 L2 :سطح 72310192 :کد  مکاترونیککمک تکنسین هاي  :نام حرفه
 

 دستگاه کار ریتعم: نام شغل
 وگرافیالکتروکارد

 

 يمحرکها نصاب: نام شغل
 )ورهایدرا( یکیالکتر

 

 PLC کارور: نام شغل

 

 لگریتحل و طراح: نام شغل
 کنترلر کرویم مدارات

 

 يها شبکه طراح: نام شغل*
 میس با و میس یب یارتباط

 742141 :کد شغل 742142 :کد شغل 742143 :کد شغل 742144 :کد شغل 742145 :کد شغل نوبت سوم 

 0402 و 0403 :کد کارها 0201 :کد کارها 0202 :کد کارها 0206 :کد کارها 0901 :کد کارها

 60 :زمان 3 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 5/1 :واحد

           

 يها ستمیس نصاب: نام شغل
 ساختمان هوشمند

 

 يها ستمیس نصاب: نام شغل
 نیدورب(یحفاظت و یمنیا

 )مداربسته
 

 هاي دستگاه نصاب: نام شغل
 شبکه(اطالعات فناوري با مرتبط

 )میباس
 

 یحفاظت لوازم نصاب: نام شغل
 قیحر اعالم

 

 یحفاظت لوازم نصاب: نام شغل
 ریدزدگ

 نوبت دوم 
 742136 :کد شغل 742137 :کد شغل 742138 :کد شغل 742139 :کد شغل 742140 :کد شغل

 0504 :کد کارها 0503 :کد کارها 0401 :کد کارها 0502 :کد کارها 0506و0505و0501 :کد کارها

 60 :زمان 1 :واحد 60 :زمان 1 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 5/2 :واحد 60 :زمان 3 :واحد

           

 ستمیس خوان نقشه: نام شغل
 یکیمکاترون يها

 

 دندان تیونی رکاریتعم: نام شغل
 یپزشک

 

 يها ستمیس رکاریتعم: نام شغل
 کیپنومات

 

 يها ستمیس رکاریتعم: نام شغل
 کیدرولیه

 

 ستمیس خوان نقشه: نام شغل
 پنوماتیکیو یکیدرولیه يها

 742131 :کد شغل 742132 :کد شغل 742133 :کد شغل 742134 :کد شغل 742135 :کد شغل نوبت اول 

 0604و0603 :کد کارها 0303 :کد کارها 0301 :کد کارها 0904 :کد کارها 0606 :کد کارها

 60 :زمان 5/3 :واحد 60 :زمان 5/1 :واحد 60 :زمان 5/1 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد
  

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



۲۷ 

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

 
 

   

  1: کد گروه ساخت و تولید :گروه تحصیلی

 

 

 

 

  
  078810: کد رشته تحصیلی مکاترونیک :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 خاص 

 دیگر حوزه هاي یادگیري
8 8 

2 

3 

4 

5 

 4,0 4,0 مکاترونیکدانش فنی   6

 

7 
مشترك در ( کارگاه نوآوري و کار آفرینی 

 )سه شاخه
 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه( فناوري و تولید 8
 و کیدرولیه يها ستمیس ينگهدار و ریتعم

 کیپنومات
8,0 8,0 

 8,0 8,0  ساختمان هوشمند زاتیتجه يانداز راه و نصب 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 کیمکاترون لوازم ریتعم 9

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 1انتخابی  درس 10
 یکنترل يها ستمیس ينداز راه و نصب

 یکیمکاترون
8,0 8,0 

 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 11
 و یشیگرما زاتیتجه ينگهدار و ریتعم

 یشیسرما
8,0 8,0       

       8,0 8,0  یکیمکاترون زاتیتجه ساخت       12

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

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی 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. یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد

 



۲۸ 

 

 

 L1سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  مکاترونیکنقشه آموزش کارگر ماهر 



۲۹ 

 

 
سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی  مکاترونیکنقشه آموزش کمک تکنسین 

 



۳۰ 

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

 078810:کد رشته تحصیلی مکاترونیک: رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

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

 0788100110 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم  1
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

و0703و0702و0701

و0706و0705و0704

0902و0108و0106  

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

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

 )G2(مونتاژکار ساده---)G1(پرداخت کار ساده
 )G3(سازنده تخت هاي بیمارستانی 

 )G5(تعمیرکار چرخ خیاطی ---)G4(کولر آبیتعمیرکار 

2 
 و یشیگرما زاتیتجه ينگهدار و ریمتع

 یشیسرما
0788100211 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و0101و0105و0707

0508و0903  

، نگهداري فناوري هاي بکار )N92(محاسبه و ریاضی 
،تصمیم گیري )N64(، مدیریت زمان )N43(گرفته شده 

)N12( درستکاري و کسب حالل ،)N73( 

 )G2(یخچالعمیرکار ---)G1(جوشکار گاز
 )G3(تعمیرکار ماشین لباس شویی
 )G4(تعمیر کار دستگاه ساکشن

 )G5(نصاب آبگرمکن هاي خورشیدي

 0788100311 یکیمکاترون زاتیتجه ساخت 3
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0708و0601

  0107و0606و0709

، مسئولیت )N42(بکارگیري فناوري هاي مناسب 
، شرکت در اجتماعات و فعالیت ها )N72(پذیري

)N54(توسعه شایستگی و دانش،)N36( آموزش ،
 )N57 ( دیگران

 )G2(تراشکار ساده---)G1(نقشه کش تجهیزات مکانیکی
 ) G4(نقشه کش الکترونیکی--)G3(فرزکار ساده 

 )G5(تعمیر کار ماشین هاي اداري

4 
 و کیدرولیه يها ستمیس ينگهدار و ریمتع

 کیپنومات
0788100412 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

و0303و0604و0603

0606و0904و0301  

، )N43( نگهداري فناوري هاي بکارگرفته شده
، تعالی فردي )N11(استدالل ، )N72(مسئولیت پذیري

)N71(تفکر خالق ، )N15( 

 )G1(وپنوماتیکینقشه خوان سیستم هاي هیدرولیکی 
 )G2(تعمیر کار سیستم هاي هیدرولیکی
 )G3(تعمیرکارسیستم هاي پنوماتیکی 
 )G4(تعمیرکار یونیت دندان پزشکی

 ) G5(نقشه کش دستگاه هاي مکاترونیکی

5 
 هوشمند زاتیتجه اندازي راه و بنص

 ساختمان
0788100512 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

و0401و0503و0504

و0506و0501و0502

0505 

، جمع آوري و )N15(، تفکر خالق )N71(تعالی فردي 
، )N51(، اجتماعی بودن )N31(گرد آوري اطالعات 

 )N65(مدیریت منابع مالی 

 )G1(ساختمان هاي کوچکنصاب سیستم هاي حفاظتی براي 
 )G2(نصاب تجهیزات اعالم حریق

 )G3(نصاب شبکه هاي با سیم کامپیوتري 
 )G4(نصاب دوربین مدار بسته 

 )G5(سیستم هوشمند ساختماننصاب 

6 
 یکنترل يها ستمیس ينداز و راه نصب

 یکیمکاترون
0788100612 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

و0201و0403و0402

0901و0206و0202  

، )N62(، مدیریت کارها و پروژ ها )N64(مدیریت زمان 
،بکارگیري فناوري هاي مناسب )N63(مدیریت کیفیت 

)N42(مسئولیت پذیري ،)N72( 

 )G1(سیم کامپیوتريپشتیبان شبکه هاي بی 
 plcلوهاي بمونتاژکار تا-)G2(برنامه نویس میکروکنترلرها
)G3( 

 )G4(نصاب تجهیزات برقی صنعتی
 ) ECG()G5(تعمیرکار دستگاه الکتروکاردیوگراف



۳۱ 

 مکاترونیک اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 مکاترونیککارگر ماهر  :صالحیت

 74210191 :کد
L1 

تعداد  15 :شغل/تعداد گروه کاري
 :کارها

19 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0704و0701و0702 742130 پرداخت کار ساده 1

   0703و0705و0706 742131 مونتاژکار ساده 2

   0902 742132 سازنده تخت هاي بیمارستانی  3

   0106 742133 کولر آبیتعمیرکار  4

   0108 742134 تعمیرکار چرخ خیاطی  5

   0707 742135 جوشکار گاز 6

   0105 742136 تعمیرکار یخچال 7

   0101 742137 تعمیرکار ماشین لباس شویی 8

   0903 742138 تعمیر کار دستگاه ساکشن 9

10 
نصاب آبگرمکن هاي 

 خورشیدي
742139 0508   

   0601 742140 تجهیزات مکانیکی نقشه کش 11

   0708 742141 تراشکار ساده 12

   0709 742142 فرزکار ساده  13

   0606 742143 نقشه کش الکترونیکی 14

   0107 742144 تعمیر کار ماشین هاي اداري 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام خانوادگی نام و 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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



۳۲ 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

حرفه در سطح نام 
 مکاترونیک کمک تکنسین :صالحیت

 73110192 :کد
L2 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

19 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

1 
سیستم هاي  نقشه خوان

 هیدرولیکی وپنوماتیکی
   0604و0603 731130

2 
تعمیر کار سیستم هاي 

 هیدرولیکی
731131 0303   

   0301 731132 تم هاي پنوماتیکی تعمیرکارسیس 3

   0904 731133 تعمیرکار یونیت دندان پزشکی 4

5 
نقشه کش دستگاه هاي 

 مکاترونیکی
731134 0606   

6 
اي حفاظتی نصاب سیستم ه

 براي ساختمان هاي کوچک
731135 0504   

   0503 731136 نصاب تجهیزات اعالم حریق 7

8 
که هاي با سیم نصاب شب

 کامپیوتري 
731137 0401   

   0502 731138 نصاب دوربین مدار بسته  9

10 
نصاب سیستم هوشمند 

 ساختمان
   0505و0501و0506 731139

11 
تیبان شبکه هاي بی سیم پش

 کامپیوتري
   0403و0402 731140

   0201 731141 برنامه نویس میکروکنترلرها 12

   plc  731142 0202لوهاي بمونتاژکار تا 13

   0206 731143 نصاب تجهیزات برقی صنعتی 14

15 
تعمیرکار دستگاه 

 )ECG(الکتروکاردیوگراف
731144 0901   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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



۳۳ 

 در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
 محصوالت مکاترونیکدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم بر عملکرد  )1

 واقعی در تعمیرگاهها و کارخانجات طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2

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

 محصوالت و روابط علت و معلولی در تعیین عیوب  محصوالت مکاترونیکامکان درك قوانین کلی حاکم بر  )4

 محصوالت مکاترونیکایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط حاکم بر مکانیزم هاي  )5

 و نگهداري محصوالت مکاترونیکایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در تعمیر  )6

 ي انجام کار گروهیایجاد شرایط الزم برا )7

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8

 تعمیر ونگهداري،نصب و راه اندازي محصوالت مکاترونیکاستفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش  )9

 

 اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 در کار واقعیتحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت )1

استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در رشته  )2
 مکاترونیک

 مکاترونیکارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  )3

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

 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )5

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6

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

 ابی مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیريارزشی )8



۳٤ 

 رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت

 مدرك تحصیلی -1
 )ساخت و وتولید برق، ،الکترونیک(باشد ،مکاترونیکمرتبط با رشته  ،هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی - 

 مدارك حرفه اي -2
 )لوازم اداري،خانگی،تجهیزات پزشکی(مکاترونیک گذراندن دوره هاي تخصصی  - 
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي - 

 تجربه کاري -3
 ربیت دبیر فنیسال سابقه کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته هاي ت 4داشتن حداقل  - 
 

 الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی )1

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

 مکاترونیکبر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  مکاترونیکایجاد کارگاه  )3

 مکاترونیکمتناسب با استاندارد کارگاه آموزشی  مکاترونیکتجهیز کارگاه  )4

 مکاترونیکمشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  )5

 محصوالت مکاترونیکوجود ماکت هاي آموزشی و سیستم هاي برش  )6
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 مکاترونیک اصالح برنامه درسی رشته فرایند ارزشیابی و بهبود و 
 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد مکاترونیکسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -
 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد مکاترونیکبرنامه درسی رشته  -

 
 



۳٥ 

 مکاترونیک دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد
 سایت -8 کتاب مرجع -7 پوستر-6 کتاب کار-5 فیلم راهنماي معلم-4 راهنماي معلم-3 نرم افزار دانش آموز-2 کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت تصاویر واضح و اینفـوگرافی آورده  ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
به طـور متعـادل آورده    کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

 .شود
خداونـد را بـه   . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشـد . غیرفنی توجه کند محتوي باید به شایستگی هاي فنی و

 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. عنوان خالق و صانع تلقی نماید
 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افزار می تواند شـامل  . تفصیلی آورده شوددر این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و 
. نرم افزار تعـاملی باشـد  . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(فیلم هاي کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد
کتاب راهنماي 

 معلم

ی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارهـا و مـواد مصـرفی مـورد نیـاز هـر       در این جزء روش تدریس کل
همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل تر . جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مـرتبط بـا   . آورده شود
ودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پـروژه هـاي نیمـه تجـویزي و غیرتجـویزي، رویکـرد ارزشـیابی، روش        پ

مشکالتی که دبیـر در تـدریس ممکـن    . ارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود
 . است با آن روبرو باشد، آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم

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

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار
-همچنـین مـی  . تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شـود در این جزء نکات ایمنی و  پوستر

 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکس
 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
 


	فهرست:
	مقدمه:
	گروه ساخت و تولید
	اهداف دوره و شاخه تحصیلی :
	شاخه فنی و حرفه ای

	اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید:
	جدول رشته های تحصیلی گروه
	مسیرهای هدایت تحصیلی- حرفه ای در گروه ساخت و تولید
	جدول دروس مشترک گروه ساخت و تولید
	جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه ساخت و تولید
	الزامات اجرایی برنامه درسی گروه ساخت و تولید
	فرایند ارزشیابی و بهبود و اصلاح برنامه درسی گروه ساخت و تولید
	رشته تحصیلی مکاترونیک
	اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی مکاترونیک
	نیازسنجی آموزشی:
	انتخاب واحد حرفه آموزشی (امکان سنجی آموزش):
	ویژگی های دانشآموزان ورودی به رشته مکاترونیک
	مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی:
	مشاغل قابل احراز در رشته مکاترونیک
	کارگر ماهر مکاترونیک
	کمک تکنسین مکاترونیک
	مسیرهای توسعه حرفهای رشته مکاترونیک
	شایستگی های غیر فنی در رشته مکاترونیک
	جدول دروس رشته تحصيلي-حرفه اي مکاترونیک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
	نقشه آموزش كارگر ماهر مکاترونیک سطح اول صلاحيت حرفه اي ملي L1
	نقشه آموزش کمک تکنسین مکاترونیک سطح دوم صلاحيت حرفه اي ملي L2
	گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته مکاترونیک
	اصول انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در رشته
	اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
	صلاحیتهای حرفه ای هنر آموزان رشته
	الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
	فرایند ارزشیابی و بهبود و اصلاح برنامه درسی رشته مکاترونیک
	اجزای بسته آموزشی دروس رشته مکاترونیک

