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 :مقدمه
 ،به گواهی آمار. جهان دارد درو جایگاه ویژه اي درتکنولوژي شتابان رشد و توسعه می یابد و در این میان صنعت خو

توقف و با  ابداع و پژوهش در صنعت خودرو بی .صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت مهم کشور به شمار می آید
آوري روز افزون در این صنعت هستیم و میدان رقابت د شکوفائی و نوهر روز شاه. شتاب زیاد در حال گسترش و توسعه است

 .طراحان و مهندسان صنعت خودرو باز می باشدهمچنان به روي 

توجه به گسترش روزافزون صنایع خودرو و مرتفع نمودن نیازهاي حمل و نقل، تولید و نگهداري اصولی خودرو یکی از 
 در ي تولید، خودرویی کم هزینه و با بهره وري باالتر تولید شود، گشته و همانگونه که باید در چرخهملزومات زندگی انسان 

ي نگهداري و سرویس خودرو نیز به متخصصین آشنا با صنعت خودرو، مجرب و توانا براي تعمیر و نگهداري اصولی آن  عرصه
خودرو بیش از پیش مشخص  فناورياهمیت رشته  ،لذا با توجه به تولید انبوه و بسیار متنوع خودرو در جهان. ضروري است

 .گردد می

هاي  تعمیرات بخشمربوط به  هاي در این بخش آموزش .باشد یکی از رشته هاي گروه مکانیک می خودرو فناوريرشته 
شده به این رشته باید عالوه بر عالقه، استعداد فنی و خالقیت از سطح علمی  دانش آموزان وارد. گردد خودرو انجام می مختلف

 .مناسبی در دروس ریاضی و فیزیک برخوردار باشند

خودرو بر مبناي نیاز دنیاي کار و تربیت نیروهاي  فناوريرشته جدید برنامه درسی با توجه به تدوین سند راهنماي 
وارد بازار کار شده که فارغ التحصیالن این رشته بتوانند  هدیاي تنظیم گرد محتواي آموزشی به گونهمتخصص مورد نیاز بازار، 

به همین  .به توسعه اقتصاد کشور کمک نمایند ایجاد کارآفرینیبا براي خود، زایی  یجاد کسب و کار، ضمن ایجاد درآمدو با ا
اي، بخش  ز آمار ایران، سازمان فنی و حرفهمنظور ابتدا با بررسی نیاز بازار کار و استفاده از اسناد باالدستی همچون مرک

هاي هر شغل و مراحل  با حضور فعاالن این حوزه فعالیت خودرو استخراج و فناوريحوزه نهایی حرف ، مشاغل ...خصوصی و 
 . مشخص و بر همین اساس استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین گردیدکاري آنها 

چشم انداز بیست خودرو از مفاد و محتواي اسناد باالدستی مانند سند  فناوريبرنامه درسی رشته راهنماي در تدوین سند 
ده در دفتر هاي انجام ش برنامه درسی ملی، ارزشیابیهاي فنی و حرفه اي کشور، سند  هاي نظام آموزش کشور، سیاست ساله

 .استفاده شده است... اي و کاردانش و  تالیف کتب فنی و حرفه

راحی ساختار در ط اي کشور برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه :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 اي ، کارشناسان فنی و حرفهکیفیت بر اساس شایستگی
در انتخاب  هنرآموزان ودر اجراي برنامه درسی دارس ، مدیران مدر هدایت تحصیلی دانش آموزان مشاوران تحصیلی ،آموزشی

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

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

  کشور در کارآفرینیو  نوآوري ،تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 میانیابتدایی و  سطوحدر  )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

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

 اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید
در هـر شـاخه و رشـته نیـاز بـه تجهیـزات و ابزارهـاي        هاي بشر در هر زمینـه علمـی و   براي اجرایی نمودن تفکرات، خالقیت

بایست به وسیله گروهـی از صـنعت تبـدیل بـه     به عبارتی حاصل تفکري خالقانه و ابداعات علمی و فنی می. مخصوص است

از طرف دیگر این تولیدات بایستی از هر جهت داراي کیفیـت حـداکثري باشـند    . تجهیزات و وسایل جهت نیل به اهداف گردد

لذا گروه ساخت و تولید به منظور نیل بـه چنـین   . تنها راه رسیدن به آن نگرش تولید افزارمند درست و مبتنی بر اصول استکه 

 . اهدافی تشکیل شده است

 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 

 ايحرفه-تحصیلی
 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت

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

 071540هاي صنعتیفناوري ماشین -071620شاورزيک
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  ساخت و تولیددر گروه  حرفه اي -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 تولیدجدول دروس مشترك گروه ساخت و 

 

 1: گروه تحصیلی  کد ساخت و تولید: گروه تحصیلی

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

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

 0716100110  سرویس و نگهداري خودروهاي سواري 1
مشترك 

 در گروه
 0402و  0401و  0106و  0105و  0104و  0103و  0102و  0101 180 120 دهم

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

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

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك 

 در گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
مشترك 

 در گروه
     دهم

4         

 



۹ 

 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 فلزي فناوري 
 سیستم نگهداري و اندازي راه نصب،

 کاربردي افزارهاي نرم و عامل

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

 الکترونیکی

 فلزي قطعات تولید لورژيامت و ماشینی  دستی فرم تغییر روش به تولید افزار هاي ماشینفناوري 

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

 آب گرم
 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم مکاترونیک

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

 سنتی سازي ساختمان ساختمان يکشاورز ينهایوکاربردماش ينگهدار ماشینهاي کشاورزيفناوري 

 --- عمران --- فناوري ماشین هاي صنعتی

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

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

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

 و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 
آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف بـا   طراحی و اجراي برنامه هاي .2

 تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور      .3

 ي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛طراحی و تدوین راهنما
 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
ن بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرو     .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعات و پـژوهش هـاي    .6

 مورد نیاز؛
هت ارتقاي سـطح  ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران ج .7

 عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 :گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 
 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد تولید سال برنامه درسی گروه ساخت و 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 خودروفناوري اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 
قدمت آن را مصادف با خلقت انسان دانست، چرا علم مکانیک در جوامع بشري سابقه بسیار طوالنی داشته و شاید بتوان 

با رشد فکري بشر و تالش در . که علم مکانیک در تمام عرصه هاي زندگی نمود داشته و برگرفته از پدیده هاي طبیعی است
هاي  ین بخش نیز گسترش یافته و طی دههجهت ساخت وسایل حمل و نقل سریعتر و با قابلیت بیشتر، علوم مرتبط با ا

اي کامال مستقل و کارآمد در جوامع بشري تبدیل گردیده  خودرو به رشته فناوريگذشته با پیشرفت شتابان تکنولوژي، رشته 
همچنین با توجه به بروز مسائل زیست محیطی در جهان پیرامون و نقش گسترده خودرو در افزایش این پدیده، جایگاه . است

تر  ي زیست محیطی روز به روز پراهمیتها ثیرگذار بر کنترل و کاهش آالیندهامکانیسین هاي خودرو به عنوان عامل ت
 .گردد می

خودرو  فناوريامروزه با پیشرفت قابل مالحظه صنعت خودرو و ارتباط تنگاتنگ این صنعت با فن آوري هاي جدید، رشته 
نین با توجه به گستردگی همچ. ه استبه جایگاه عظیمی دست یافته و سهم زیادي از نیروي شاغل را به خود اختصاص داد

هاي به کار رفته در خودروهاي جدید، سطح اطالعات و مهارت شاغلین این رشته جوابگوي نیازهاي جامعه نبوده و  تکنولوژي
 .تربیت نیروهاي متخصص متناسب با دنیاي کار در این رشته ضروري است

هاي  ر ما نیز سریع بوده و عالوه بر بکارگیري تکنولوژيهاي جهانی، رشد صنعت خودروسازي در کشو همسو با پیشرفت
نوین در خودروهاي تولید داخل و تنوع بیش از پیش محصوالت تولیدي، ورود خودروهاي روز دنیا با پیشرفته ترین 

 .هاي موجود به کشور نیز بر گستردگی سطح اطالعات و مهارت مورد نیاز شاغلین این حوزه افزوده است تکنولوژي

کارآمد در نظام آموزش فنی و خودرو، برنامه ریزي آموزشی دقیق و ایجاد تغییرات  فناوريتوجه به اهمیت رشته با 
هاي مهارتی این رشته و تربیت نیروي متخصص متناسب با نیاز بازار  جهت افزایش بهره برداري از آموزشاي کشور در  حرفه

 .کار ضرورت دارد

 



۱۲ 

 :آموزشینیازسنجی 
شود که یکی از نمودهاي پیشرفت در چنین جوامعی صنایع آن کشور  می سوبجز جوامع در حال پیشرفت مح کشور ایران

هاي  حوزهو خیل عظیمی از نیروي کار کشور به  به حساب آمدهدر کشور ایران صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع . است
هاي آینده  در سال خودرو رشد صنعتساله کشور  20ف سند چشم انداز اهدابر اساس . این صنعت اختصاص داردمختلف 

به همین نسبت صنعت خدمات پس از فروش و تعداد تعمیرکاران و فعاالن تعمیرات این صنعت نیز رشد  چشمگیر بوده و
 . کرده و قشر عظیمی از نیروهاي کار کشور را به خود اختصاص خواهد داد

خوبی ر و تحصیل کرده به هاي ماه ودروسازي، وجود کارگران و تکنسینبا توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي در صنایع خ
 .باشد اي آموزش و پرورش می فنی و حرفه شود که سهم زیادي از تربیت چنین نیروهایی بر عهده نظام آموزش احساس می

مشاغل مربوط به تعمیرات خودروهاي سواري به طور متوسط حدود  میالدي 2022بر اساس مطالعات بین المللی تا سال 
 .رشد خواهند داشت درصد 11

مشاغل مرتبط با تعمیرات هاي آینده در کشور،  بر اساس روش تولید خودرو طی سال صنعت خودرو،طبق نظر کارشناسان 
 . اي خواهد داشت و این رشد به مراتب بیشتر از رشد جهانی آن خواهد بود و رشد قابل مالحظهخودر

طبق نظر . ت استتوجه به بخش اقتصاد این صنع ،باشد مورد توجه کارشناسان این رشته میاز موارد دیگري که 
افزایش درآمد درو، تعمیرات در این بخش کامال تخصصی شده و سبب با رشد سریع تکنولوژي در صنعت خوکارشناسان 
شد گردد و همین عامل باعث افزایش متقاضیان ورود به بخش تعمیرات خودرو خواهد شد که نتیجه آن ر می حوزهفعاالن این 

بر همین اساس روند رشد مشاغل مربوط به این حوزه بر اساس نظر  .باشد آینده میهاي  تعداد فعاالن این رشته در سال
 .شود پیش بینی می درصد 22حدود  1405تا سال خبرگان و کارشناسان 

خودرو و روند رشد تولیدات داخلی خودرو و مقایسه نتایج آنها  فناوريبررسی مطالعات بین المللی، نظر کارشناسان رشته 
توان نظر  دهد که رشد مشاغل حوزه تعمیرات خودرو سواري در کشور نسبت به آمارهاي بین المللی بشتر بوده و می نشان می

براي سال  اريبر همین اساس، روند رشد تعداد مشاغل تعمیرات خودرو سو. تر دانست خبرگان را در این خصوص محتمل
 .شود پیش بینی می درصد 22 در حدود 1405

خودرو متصور شد که توجه به گسترش  فناوريرشته توان چشم انداز وسیعی پیش روي  با توجه به موارد عنوان شده می
 .گردد اي کشور را بیش از پیش متذکر می آموزش فنی و حرفه این رشته در

 



۱۳ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

  :88کد 723 :گروه فرعی حرفه 
  :08کد 

  :88کد 7231 :واحد حرفه
  :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
     

دولتی در تربیت نقش بخش -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت با توجه به سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، مبنی بر 
نقش آموزش و پرورش به عنوان کشور و همچنین تاکید ایشان بر تقویت آموزش هاي فنی و حرفه اي توسط آموزش و پرورش،  نیروي انسانی و مولد سرمایه اجتماعی
صنایع کشور  بخش خودرو که از بزرگترینماهر فنی بخصوص در از سوي دیگر نیاز بازار کار به نیروهاي . گردد بیش از پیش نمایان می بزرگترین متولی آموزش رسمی کشور

خودرو در  فناوريبر همین اساس می توان آموزش و پرورش را متولی اصلی تربیت نیروهاي ماهر . سازد گردد، لزوم توجه جدي به این بخش را خاطر نشان می محسوب می
خودرو در کشور  فناوريلذا توجه به این نکته ضروري است که اگرچه نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهاي ماهر . می تواند نیاز بازار کار را تامین نمایدکه  کشور دانست

 .بسیار زیاد است ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر است

 



۱٤ 

 خودرو فناوريرشته  تفصیلیاهداف 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 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(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت
 تعقل،تفکر و اندیشه ورزي

تامل، استدالل، استنباط، تجزیه (

و تحلیل ،توجه ،تدبر، نقد ،کشف 

،درك، حکمت،خالقیت و 

 )پژوهش

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

عالیق و استعدادهاي فردي نسبت به  درتدبر  -3

 مشاغل مربوط به تعمیرات خودرو

ویژگی هاي خود باوري در فرایند تعمیر  کشف -4

 خودرو

تحلیل مسایل موجود در حرفه کارگر ماهر  -5

تعمیر خودرو سواري و کمک تکنسین تعمیر 

 خودرو سواري 

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

 جهان
احادیث جهت ارزش گذاري به یادگیري مادام  پژوهش در -4

 ) زگهواره تا گور دانش بجوي(العات العمر و کسب اط
تدبر در آیات الهی و احادیث در اهمیت تالش و کوشش  -
 )یلند همت(

ب روزي حالل در احکام اقتصاد اسالمی در کس تفکر در -5
حرفه کارگر ماهر تعمیر خودرو سواري و کمک تکنسین تعمیر 

 خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

  شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

کاربرد فناوري درجهت کاهش هزینه و ارتقاي تدبر در  -3

 بهره وري خدمات ارائه شده به مشتري درتعمیرات خودرو

عدالت خواهی در امور مرتبط با  استنباط مفهوم -4

 فرآیندهاي مشتري مداري در تعمیر خودرو

تفکر و اندیشه ورزي درعیب یابی صحیح جهت کاهش  -5

زمان و هزینه هاي مشتري در حرفه کارگر ماهر تعمیر 

 خودرو سواري و کمک تکنسین تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

  يشایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیر -2

کسب مداوم اطالعات در حیطه ایمنی و  پژوهش براي -3

 بهداشت محیط کار مراکز تعمیرات خودرو

ورزي درهنگام کار با آالینده هاي تامل در مفهوم خرد -4

 زیست محیطی درمراکز تعمیراتی خودرو

تجزیه و تحلیل آالینده هاي خودرو در تعیین عیوب حرفه  -5

کمک تکنسین تعمیر خودرو  کارگرماهر تعمیر خودرو سواري و

 سواري

 

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 باور به اخالق حرفه اي در تعمیر خودرو -3

الزام به مسئولیت پذیري در انجام فرایند  -4

 تعمیر

 ایمان و باور به توانمندي هاي خود در حرفه -5

کارگر ماهر تعمیر خودرو سواري و حرفه کمک 

  تکنسین تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 نگرش سیستمی و ایمان و باور به نقش خدا -3

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

 حیات طیبه

درانجام صحیح کارهاي موجود التزام قلبی به حضور خدا  -5

در حرفه کارگر ماهر تعمیر خودرو سواري و حرفه کمک 

  تکنسین تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

بخش خدمات پس از  درکارآفرینی  براي ارزشگذاري -3

 فروش خودرو

 باور به روابط انسانی جهت ایجاد کار بانشاط -4

باور به تأثیرات رضایت مندي مشتري بر رضایت الهی و  -5

درحرفه کارگرماهر تعمیر خودرو افزایش درآمد حالل 

 سواري و حرفه کمک تکنسین تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

التزام به اخالق حرفه اي درکاهش آالیندگی فعالیت مراکز  -3

 پس از فروشخدمات 

التزام قلبی به داشتن مسئولیت حرفه اي درقبال حفظ  -4

 محیط زیست براي نسل هاي آینده

باور به نقش موثر خودروها و تعمیرکاران خودرو در  -5

 تغییرات مخرب زیست محیطی

 

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی
 

 شایستگی پایه -1

 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2

 خودرو  فناورينگرش سیستمی در  توصیف -3

نقشه خوانی در وظایف تعمیر  مفاهیم توضیح -4

 خودرو

ورزي در تحلیل سیستم ردروش هاي ختشریح  -

 هاي خودرو

وظایف و مراحل انجام کارهاي حرفه  توضیح -5

کارگر ماهر تعمیر خودرو سواري و حرفه کمک 

 تکنسین تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

تاثیر مسئولیت هاي فردي خصوص  احکام اسالم در بیان -3

 در موفقیت کار تیمی

 فناوريصفت حقیقت جوي الهی در کسب علوم  توصیف -4

 خودرو

 احکام اسالم در زمینه کار و فعالیت هاي اقتصادي توضیح -5

 سواري و حرفه کمک تکنسینماهر تعمیر خودرو  حرفه کارگر

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

تاثیر ایجاد کسب و کار خدمات خودرو در رونق  تشریح -3 

 اقتصاد کشور

اثرات قانون گرایی در مناسبات اجتماعی محیط  توضیح -4

 کار تعمیر خودرو

مشاغل مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو  بیان -5

 ناسب با توسعه حرفه ايمت

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

اطالعات شغلی حرفه هاي پس از فروش خودرو  توضیح -3

 مرتبط با استانداردهاي محیط زیست

مسئولیت حرفه اي درقبال روش هاي دفع و امحاء  توصیف -4

 مواد خطرناك و پسماندهاي مراکز تعمیراتی خودرو

غیر صحیح وسایل در اسراف در مصرف پیامدهاي  بیان -5

 تعمیرات خودرو



۱٥ 

 خودرو فناوريرشته  تفصیلیاهداف 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 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(

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

 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

انجام  در هاي جدید فناوري بکارگیري -3

 تعمیرات خودرو

حس مسئولیت پذیري در انجام  بکارگیري -4

 وظایف شغلی

کسب  مهارت هاي تخصصیبهره برداري از  -5

وظایف موجود در حرفه کارگر ماهر در  شده

تعمیر خودرو سواري و حرفه کمک تکنسین 

 تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 اخالق حرفه اي و احکام اقتصاد اسالمی عمل به ویژگی -3

نیت خودرو با  فناوريوظایف شغلی رشته  به عمل -4

 نگرش الهیخیرخواهانه و با 

عمل به حقوق الهی درتمام ابعاد حرفه کارگرماهر  -5

تعمیرخودرو سواري و حرفه کمک تکنسین تعمیر خودرو 

 سواري

 شایستگی پایه -1

  یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2

ارتباط موثر با خبرگان شغلی و حرفه اي  بکارگیري -3

 درکار تعمیر خودرو

عمل به آداب اخالق اسالمی در رعایت حقوق مشتري  -4

 درکار تعمیر خودرو

ندسازي فعالیت هاي تیم و گروه کاري تمهارت مس -5

درحرفه کارگر ماهر تعمیرخودرو سواري و حرفه کمک 

 سواريتکنسین تعمیر خودرو 

 مشارکت دیگران در ساماندهی محیط کاربهره برداري از  -

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

به کارگیري فناوري هاي نوین جهت جلوگیري از پراکندگی  -3

 آالینده هاي زیست محیطی مراکز تعمیرات خودرو

 خودروقوانین زیست محیطی در مراکز تعمیرات  عمل به -4

به کارگیري اصول زیست محیطی درحرفه کارگرماهر تعمیر  -5

  خودرو سواري و حرفه کمک تکنسین

 

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(
 

 شایستگی پایه -1

  شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 خودرو  فناوريرعایت اخالق حرفه اي در -3

یادگیري مادام ارزش گذاري براي علم آموزي و  -

 العمر

ارزش قائل شدن براي کار و معاش حالل و  -4

داشتن روحیه تالش مستمر درمشاغل تعمیرات 

 ) متخلق به اخالق اسالمی ، کسب حالل(خودرو 

استفاده بهینه از تجهیزات و ادوات توجه به  -5

در حرفه کارگر ماهر تعمیر خودرو سواري و کمک 

 تکنسین تعمیر خودرو سواري

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 رعایت تقواي الهی در کارآفرینی و ایجاد کسب و کار حالل -3

ارزش قائل شدن براي صفت عدل الهی درانجام وظایف  -4

 ) نوبت دهی مشتري(خودرو  فناوريمشاغل 

تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت درحرفه کارگرماهر  -5

 سواري و حرفه کمک تکنسین تعمیر خودرو

 شایستگی پایه -1

  شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

پایبندي به حقوق همکاران درارتباط موثر و کار تیمی  -3

 درحرفه تعمیر خودرو

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

 وظایف شغلی خدمات پس از فروش خودرو

محول شده با دقت کامل درحرفه  تعهد به انجام کارهاي -5

کارگر ماهر تعمیر خودرو سواري و حرفه کمک تکنسین 

 تعمیر خودرو سواري
 

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

التزام به استفاده از علوم و فناوري هاي نوین در تعمیرات  -3

 خودرو جهت دستیابی به حفظ اصولی محیط زیست 

قائل شدن براي مخلوقات هستی و محیط زیست با ارزش  -4

 توجه به اصول اخالق اسالمی در مشاغل تعمیر خودرو

ارزشگذاري به نگرش محیط کار سالم و آراسته و پرهیز از  -5

مصرف گرایی درحرفه کارگرماهر تعمیر خودرو سواري و حرفه 

  کمک تکنسین تعمیر خودرو سواري



۱٦ 

 فناوري خودرو آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی
 

 دانش
 

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

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

 مهارت
 

 رشته مورد عالقه به عنوان فناوري خودرورشته  انتخاب -
 فناوري خودرودارابودن توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی  -
 فناوري خودرو تحصیل در رشته شرایط الزمدارا بودن  -



۱۷ 

 در دوره کاردانی و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 
 



۱۸ 

 خودرو فناوريمشاغل قابل احراز در رشته 
 

 کارگر ماهر تعمیرکار خودرو سواري
 72310192: کد حرفه

 کمک تکنسین خودرو سواري
 72310192: کد حرفه

 
 شغل/نام گروه کاري ردیف

 تعویض کننده تسمه هاي خودرو 1

 کننده موتورتعویض  2

 خودروسرویسکار  3

 تون آپ کار 4

 مونتاژکار موتور 5

 سرسیلندرتعمیرکار  6

 تعمیرکار موتور 7

 تعمیرکار اگزوز 8

 سیستم روغنکاريتعمیرکار  9

 تعمیرکار رادیاتور 10

 تعمیرکار کالچ 11

 جعبه دندهتعمیرکار  12

 تعمیرکار پلوس 13

 تعمیرکار گاردان 14

 تعمیرکار دیفرانسیل 15
 

 
 شغل/نام گروه کاري ردیف

 جلوبندي ساز 1

 تعمیرکار ترمز 2

 بوسترساز 3

 تعمیرکار تعلیق خودرو 4

 تعمیرکار فرمان 5

 تعمیرکار سیستم سوخت رسانی بنزینی 6

 تعمیرکار تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانی 7

 تنظیم کار موتور 8

 رسانی دیزلسرویسکار سیستم سوخت  9

 تعمیرکار خودرو دیزل 10

 تعمیرکار آلترناتور و استارتر 11

 نشاندهنده هاتعمیرکار  12

 تعمیرکار شیشه باالبر 13

 برقکار خودرو سواري 14

 تعمیرکار سیستم الکتریکی خودرو 15
 

 



۱۹ 

 فناوري خودرو رشتهاي مسیرهاي توسعه حرفه

ايو شغ

ک

کمک

تکنسین

مهندسحر



۲۰ 

 

 فناوري خودرو اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72310191 :کد 1 :سطح موتوريکارگران ماهر تعمیرکار وسایط نقلیه  :نام حرفه 

  72310192 :کد 2 :سطح   کمک تکنسین هاي خودروهاي سواري :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنسین هاي مکانیک خودرو :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 سرویس ونگهداري خودرو
آچارکشی مجموعه هاي 

 خودرو
تعویض روغن موتور 

 خودرو
تعویض روغن گیربکس 

خودرو) دستی(  
تعویض روغن هیدرولیک 

 فرمان
ترمز ) روغن(تعویض مایع 

 فاقد سیستم ضد قفل
تعویض مایع خنک کننده 

 موتور
تعویض تسمه هاي 

خودروتجهیزات جانبی   

01  96 64 0101 L1 18 12 0102 L1 12 8 0103 L1 12 8 0104 L1 12 8 0105 L1 15 10 0106 L1 15 10 0107 L1 12 8 
 

نگهداري سیستم چرخ و 
 ترمز خودرو

 سرویس چرخ خودرو
تعمیر توپی و بیرینگهاي 

 چرخ خودرو
تعمیر اجزاي اصطکاکی 

 سیستم ترمز خودرو
تعمیراجزاي هیدرولیکی 

 سیستم ترمز خودرو
   

02  114 76 0201 L2 24 16 0202 L2 18 12 0203 L2 36 24 0204 L2 36 24             
 

تست هاي الکترونیکی 
 خودرو

عیب یابی سیستم 
 مدیریت موتور 

)سوخت وجرقه (   

عیب یابی سیستم 
 مدیریت انتقال قدرت

عیب یابی سیستم 
 مدیریت موتور دیزل

عیب یاي سیستم مدیریت 
 هدایت و کنترل خودرو

عیب یابی سیستم 
مدیریت سوخت رسانی 

 خودروهاي گاز سوز
  

03  156 104 0301 L3 36 24 0302 L3 36 24 0303 L3 36 24 0304 L3 30 20 0305 L3 18 12         
 

تعمیر سیستم مولد 
 خودرو

عیب یابی سیستم مولد 
 قدرت

پیاده و نصب کردن 
 سیستم مولد قدرت

موتورتعمیر نیم  تعمیر سر سیلندر موتور  
تعمیر سیستم اگزوز 

 خودرو

تعمیر سیستم روغنکاري 
 موتور خودرو

تعمیر سیستم خنک 
 کاري موتور خودرو

04  264 176 0401 L1 48 32 0402 L1 36 24 0403 L1 42 28 0404 L1 42 28 0405 L1 24 16 0406 L1 36 24 0407 L1 36 24 



۲۱ 

 

 فناوري خودرو رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72310191 :کد 1 :سطح کارگران ماهر تعمیرکار وسایط نقلیه موتوري :نام حرفه 

  72310192 :کد 2 :سطح   کمک تکنسین هاي خودروهاي سواري :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنسین هاي مکانیک خودرو :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تعمیرسیستم انتقال قدرت 
 خودرو

تعمیر سیستم کالچ 
 خودرو

تعمیر جعبه دنده 
 مکانیکی

خودرو) دستی  (   
 تعویض تورك کانورتور

تعمیر جعبه دنده 
 اتوماتیک خودرو

 تعمیر پلوس هاي خودرو
تعمیر جعبه دنده کمک و 

 دیفرانسیل مرکزي
تعمیر مجموعه پلوس 

 خالص کن

05  324 216 0501 L1 42 28 0502 L1 48 32 0503 L3 12 8 0504 L3 36 24 0505 L1 36 24 0506 L3 24 16 0507 L3 12 8 
 

 تعمیر دیفرانسیل خودرو تعمیر میل گاردان 
تعمیر جعبه دنده متغیر 

 )CVT(پیوسته 
 تعمیر جعبه دنده دو کالچ 

مکانیزم راه انداز  تعمیر
جعبه دنده دستی 

 )AMT(اتوماتیک شده 
  

05    0508 L1 24 16 0509 L1 30 20 0510 L3 24 16 0511 L3 18 12 0512 L3 18 12         
 

تعمیر سیستم سوخت 
)اشتعال(رسانی و جرقه   

تعمیر سیستم سوخت و 
 هواي موتورهاي بنزینی

تجهیزات جانبی تعمیر 
سیستم سوخت و هواي 

 موتورهاي بنزینی

سرویس سیستم سوخت 
و هواي خودرو دیزل 

 سواري

تعمیر سیستم سوخت 
 رسانی دیزل سواري

تعمیر سیستم جرقه 
 خودروهاي سواري

تعمیر سیستم سوخت 
رسانی خودروهاي 

)دوگانه سوز(گازسوز   

عیب یابی زنجیره قدرت 
موتور و جعبه (هیبریدي 

)دنده  
06  234 156 0601 L2 36 24 0602 L2 36 24 0603 L2 36 24 0604 L2 36 24 0605 L2 36 24 0606 L3 18 12 0607 L3 36 24 

 

تعمیر سیستم تعلیق و 
 فرمان خودرو

تعمیر سیستم تعلیق 
 خودرو

 تنظیم زوایاي چرخ
فرمان مکانیکی  تعمیر

)معمولی(  
تعمیر سیستم فرمان 
 پرقدرت هیدرولیکی

تعمیر سیستم فرمان 
پرقدرت الکتریکی و 

 الکتروهیدرولیکی

تعمیر سیستم تعلیق 
 نیمه فعال

تعمیر سیستم تعلیق 
 فعال

07  216 144 0701 L2 36 24 0702 L3 30 20 0703 L2 30 20 0704 L3 30 20 0705 L3 30 20 0706 L3 30 20 0707 L3 30 20 



۲۲ 

 

 فناوري خودرو ههت دستیابی رشتاي و سطوح مورد انتظار جهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72310191 :کد 1 :سطح کارگران ماهر تعمیرکار وسایط نقلیه موتوري :نام حرفه 

  72310192 :کد 2 :سطح   کمک تکنسین هاي خودروهاي سواري :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنسین هاي مکانیک خودرو :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تعمیر سیستم هاي 
الکتریکی و الکترونیکی 

 خودرو

تعمیر سیستم شارژ 
 خودرو

تعمیر سیستم راه اندازي 
 خودرو

تعمیر شیشه باالبر 
 الکتریکی خودرو

تعمیر نشان دهنده هاي 
 خودرو

تعمیر سیستم روشنایی 
 خودرو

تعمیر فن هاي الکتریکی 
سیستم خنک کننده 

 موتور

تعمیر برف پاك 
کن،شیشه شوي و گرم 

 کن هاي شیشه
08  222 148 0801 L2 24 16 0802 L2 24 16 0803 L2 18 12 0804 L2 24 16 0805 L2 30 20 0806 L2 24 16 0807 L2 24 16 

 

 
تعمیر شبکه خودرو 

)مالتی پلکس (  
تعمیر سیستم بوق 

 خودرو
     

08    0808 L3 42 28 0809 L2 12 8                     
 

تعمیر سیستم هاي ایمنی 
 خودرو

تعمیر سیستم 
سیستم ورود  -ایموبالیزر

 بدون کلید

تعمیر سیستم قفل 
درب برقی -کزيمر  

تعمیر سیستم هشدار 
 دهنده

پایداري تعمیر سیستم 
 خودرو

 تعمیر کمربند ایمنی تعمیر کیسه هوا
تعمیر سیستم دزدگیر 

 خودرو

09  204 136 0901 L3 24 16 0902 L3 30 20 0903 L3 36 24 0904 L3 42 28 0905 L3 24 16 0906 L3 18 12 0907 L3 30 20 
 

تعمیر سیستم تهویه 
 مطبوع خودرو

 تعمیر کولر خودرو
سرویس سیستم کنترل 

 جریان هواي اتاق
 تعمیر بخاري خودرو

مدار الکتریکی تعمیر 
 سیستم تهویه مطبوع

تعمیر سیستم تهویه 
 مطبوع اتوماتیک

  

010  144 96 1001 L3 36 24 1002 L3 18 12 1003 L3 18 12 1004 L3 36 24 1005 L3 36 24         



۲۳ 

 

 فناوري خودرو جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72310191 :کد 1 :سطح کارگران ماهر تعمیرکار وسایط نقلیه موتوري :نام حرفه 

  72310192 :کد 2 :سطح   کمک تکنسین هاي خودروهاي سواري :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنسین هاي مکانیک خودرو :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تعمیر تجهیزات جانبی 
 خودرو

تعمیر سیستم صوتی و 
 تصویري خودرو

تعمیر سیستم کروز 
 کنترل

تعمیر سیستم پارك 
 خودرو

تعمیر آیینه ها ي 
 الکتریکی خودرو

 تعمیر سیستم سان روف
 و سقف تاشو

تعمیر صندلی الکتریکی 
 خودرو

 

011  150 100 1101 L3 30 20 1102 L3 36 24 1103 L3 30 20 1104 L3 18 12 1105 L
3 18 12 1106 L3 18 12     

 

        

                                
 

        

                                
 

        

                                



۲٤ 

 فناوري خودرو رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
  

 )N41(فناوري هاي مناسب انتخاب  -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 

 

  و کارها براي ارزشیابی گروه بندي شایستگی ها

 L1 :سطح 72310191 :کد کارگران ماهر تعمیرکار وسایط نقلیه موتوري :نام حرفه
 

 تعمیرکار دیفرانسیل: نام شغل

 

 تعمیرکار گاردان: نام شغل

 

 تعمیرکار پلوس: نام شغل

 

 تعمیرکار جعبه دنده : نام شغل

 

 تعمیرکار کالچ: نام شغل*

 نوبت سوم 
 723145  :کد شغل 723142  :کد شغل 723154  :کد شغل 723158  :کد شغل 723156  :کد شغل

 0501  :کد کارها 0502  :کد کارها 0504  :کد کارها 0506  :کد کارها 0507  :کد کارها

 70  :زمان 2  :واحد 80  :زمان 2,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 40  :زمان 1,5  :واحد 50  :زمان 2  :واحد

           

 تعمیرکار رادیاتور: نام شغل

 

تعمیرکار سیستم : نام شغل
 روغنکاري

 

 تعمیرکار اگزوز: نام شغل

 

 تعمیرکار موتور: نام شغل

 

 تعمیرکار سرسیلندر: نام شغل

 723143  :کد شغل 723139  :کد شغل 723155  :کد شغل 723153  :کد شغل 723140  :کد شغل نوبت دوم 

 0403  :کد کارها 0404  :کد کارها 0405  :کد کارها 0406  :کد کارها 0407  :کد کارها

 70  :زمان 2  :واحد 70  :زمان 2,5  :واحد 40  :زمان 1,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

           

 کار موتور مونتاژ: نام شغل

 

 تون آپ کار: نام شغل

 

 سرویسکار خودرو: نام شغل

 

 تعویض کننده روغن: نام شغل

 

تعویض کننده تسمه : نام شغل
 هاي خودرو

 723137   :کد شغل 723131  :کد شغل 723144  :کد شغل 723133  :کد شغل 723147  :کد شغل نوبت اول 

 0101،  0107   :کد کارها 0102،  0103،  0104 :کد کارها 0105،  0106  :کد کارها 0401  :کد کارها 0402  :کد کارها

 50  :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2  :واحد 50  :زمان 1,5  :واحد 80  :زمان 2,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد
 

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



۲٦ 

 

 و کارها براي ارزشیابی گروه بندي شایستگی ها

 L2 :سطح 72310192 :کد   کمک تکنسین هاي خودروهاي سواري :نام حرفه
 

تعمیرکار سیستم : نام شغل
 الکتریکی خودرو

 

 خودرو سواريبرقکار : نام شغل

 

تعمیرکار شیشه : نام شغل
 باالبر

 

تعمیرکار نشاندهنده : نام شغل
 ها

 

تعمیر کار آلترناتور : نام شغل*
 و استارتر

 723136 :کد شغل 723150  :کد شغل 723151  :کد شغل 723148  :کد شغل 723152  :کد شغل نوبت سوم 

 0801،  0802  :کد کارها 0804  :کد کارها 0803،  0806  :کد کارها 0805  :کد کارها 0807،  0809  :کد کارها

 80  :زمان 2,5  :واحد 40  :زمان 1,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

           

تعمیرکار خودرو : نام شغل
 دیزل

 

سرویسکار سیستم : نام شغل
 سوخت رسانی دیزل

 

 تنظیم کار موتور: نام شغل

 

تعمیرکار تجهیزات : نام شغل
 جانبی سیستم سوخت رسانی

 

کار سیستم تعمیر: نام شغل
 سوخت رسانی بنزینی

 723160  :کد شغل 723157  :کد شغل 723134  :کد شغل 723159  :کد شغل 723135  :کد شغل نوبت دوم 

 0601  :کد کارها 0602  :کد کارها 0605  :کد کارها 0603  :کد کارها 0604  :کد کارها

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

           

 تعمیرکار فرمان: نام شغل

 

تعمیرکار تعلیق : نام شغل
 خودرو

 

 بوسترساز: نام شغل

 

 تعمیرکار ترمز: نام شغل

 

 جلوبندي ساز: نام شغل

 723132  :کد شغل 723141  :کد شغل 723149  :کد شغل 723146  :کد شغل 723138  :کد شغل نوبت اول 

 0201،  0202 :کد کارها 0203  :کد کارها 0204  :کد کارها 0701  :کد کارها 0703  :کد کارها

 70  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 50  :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 کاردانشفناوري خودرو حرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی
 

 
 

 

  

 1 :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 

    
  071610  :کد رشته تحصیلی فناوري خودرو: 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 
 یادگیريخاص دیگر حوزه هاي 

8 

 
 
8 
 
 

2 

3 

4 

5 

 4,0 4,0 دانش فنی خودور  6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

8 
مشترك در سه (فناوري و تولید

 )شاخه
4,0 4,0 

و ترمز  تعلیق، فرمانتعمیرات سیستم 
 خودرو

8,0 8,0 

9 
هاي سرویس و نگهداري خودرو

 سواري
 8,0 8,0 سوخت و جرقه تعمیرات سیستم 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0

 8,0 8,0 خودروبرقی تعمیر سیستم هاي  2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10

       8,0 8,0 تعمیرات مکانیکی موتور 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8,0 8,0 گیربکس و دیفرانسیلتعمیرات        12

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

 

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



۲۸ 

 

 

تعویض روغن موتور خودرو
0102-L1-20

تعویض مایع خنک کننده 
موتور

0106-L1-25

عیب یابی سیستم مولد قدرت
0401-L1-80

تعویض روغن هیدرولیک 
فرمان

0104-L1-20

تعویض تسمه هاي جانبی 
موتور

0107-L1-20

تعویض روغن گیربکس 
خودرو

0103-L1-20

پیاده و نصب کردن سیستم 
مولد قدرت

0402-L1-60

ترمز ( روغن)تعویض مایع 
فاقد سیستم ضد قفل

0105-L1-25

آچارکشی مجموعه هاي 
خودرو

0101-L1-30

تعمیر پلوس هاي خودرو
0504-L1-60

تعمیر میل گاردان
0506-L1-40

تعمیر سرسیلندر موتور
0403-L1-70

تعمیر نیم موتور
0404-L1-70

تعمیر سیستم روغنکاري 
موتور

0406-L1-60

تعمیر سیستم اگزوز خودرو
0405-L1-40

تعمیر جعبه دنده مکانیکی 
خودرو( دستی)

0502-L1-80

تعمیر دیفرانسیل خودرو
0507-L1-50

تعمیر سیستم خنک کاري 
موتور خودرو
0407-L1-60

تعمیر سیستم کالچ خودرو
0501-L1-70

 

 L1نقشه آموزش کارگر ماهر تعمیرکار خودرو سواري سطح اول صالحیت حرفه اي ملی 

10درس اول سال   
)سواريسرویس و نگهداري خودرو هاي (  

)ساعت 300(  
 

11درس اول سال   

)تعمیرات مکانیکی موتور(  

)ساعت 300(  
 

 

11سال  دومدرس   

)تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل(  

)ساعت 300(  
 

 



۲۹ 

 

 

تعمیر بوستر و اجزاي هیدرولیکی 
سیستم ترمز خودرو

0204-L2-60

تعمیر اجزاي اصطکاکی سیستم 
ك خودرو ترمز و سیستم پار

0203-L2-60

تعمیر فرمان مکانیکی 
(معمولی)

0703-L2-50

تعمیر سیستم تعلیق خودرو
0701-L2-60

تعمیر توپی و بیرینگ هاي 
چرخ خودرو
0202-L2-30

سرویس چرخ خودرو
0201-L2-40

سرویس سیستم سوخت و 
هواي خودرو دیزل

0603-L2-60

تعمیر سیستم سوخت و هواي 
خودرو بنزینی
0601-L2-60

تعمیر تجهیزات جانبی سیستم 
سوخت و هواي خودروبنزینی

0602-L2-60

تعمیر سیستم جرقه 
خودروهاي سواري

0605-L2-60

تعمیر سیستم سوخت رسانی  
دیزل سواري
0604-L3-60

تعمیر سیستم بوق خودرو
0809-L2-20

تعمیر سیستم شارژ خودرو
0801-L2-40

تعمیر فن هاي الکتریکی 
سیستم خنک کاري خودرو

0806-L2-40

 تعمیر سیستم راه انداز
خودرو

0802-L2-40

تعمیر سیستم روشنایی خودرو
0805-L2-60

تعمیر نشان دهنده هاي 
خودرو

0804-L2-40

تعمیر برف پاك کن، شیشه 
شوي و گرمکن هاي شیشه

0807-L2-40

تعمیر شیشه باالبر الکتریکی 
خودرو

0803-L2-20

 

 L2نقشه آموزش کمک تکنسین خودرو سواري سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی 

 12درس اول سال 
تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز (

)خودرو  
)ساعت 300(  

 

 

 12درس دوم سال 

)تعمیرات سیستم سوخت و جرقه(  

)ساعت 300(  
 

 12درس سوم سال 

)تعمیرات سیستم هاي برقی خودرو(  

)ساعت 300(  
 

 



۳۰ 

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

 071610 :کد رشته تحصیلی فناوري خودرو :رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

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

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار

1 
هاي سرویس و نگهداري خودرو

 سواري
0716100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

و  0103و  0102و  0101

و  0106و  0105و  0104

0402و  0401  

، 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

 )G1(تعویض کننده تسمه هاي خودرو
 )G2(تعویض کننده روغن 
 )G3(سرویسکار خودرو 

 )G4(تون آپ کار 
 )G5(مونتاژکار موتور 

 0716100211 تعمیرات مکانیکی موتور 2
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

 0405و  0404و  0403

0407و  0406و   

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

)N12(حالل  ، درستکاري و کسب)N73( 

 )G6(تعمیرکار سرسیلندر 
 )G7(تعمیرکار موتور 
 )G8(تعمیرکار اگزوز 

 )G9(تعمیرکار سیستم روغنکاري 
 )G10(تعمیرکار رادیاتور 

3 
تعمیرات گیربکس و تعمیرات 

 دیفرانسیل
0716100311 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0504و  0502و  0501

0507و  0506  

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

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

 )G11(تعمیرکار کالچ 
 )G12(تعمیرکار جعبه دنده 

 )G13(تعمیرکار پلوس 
 )G14(تعمیرکار گاردان 

 )G15(تعمیرکار دیفرانسیل 

4 
و ترمز تعلیق، فرمان یستم تعمیرات س

 خودرو
0716100412 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

و  0203و  0202و  0201

0703و  0701و  0204  

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

)N71(تفکر خالق ، )N15( 

 )G1( جلوبندي ساز
 )G2( تعمیرکار ترمز

 )G3( بوسترساز
 )G4( تعمیرکار تعلیق خودرو

 )G5( تعمیرکار فرمان

 0716100512 یستم سوخت و جرقهتعمیرات س 5
مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

و  0603و  0602و  0601

0605و  0604  

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

 )N65(مدیریت منابع مالی 

 )G6( تعمیرکار سیستم سوخت رسانی بنزینی
 )G7( تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانیتعمیرکار 

 )G8( تنظیم کار موتور
 )G9( سرویسکار سیستم سوخت رسانی دیزل

 )G10( تعمیرکار خودرو دیزل

 0716100612 خودرو تعمیر سیستم هاي برقی 6
مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

و  0803و  0802و  0801

 0805و  0806و  0804

0809و 0807  

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

)N42(، مسئولیت پذیري)N72( 

 )G11( تعمیرکار آلترناتور و استارتر
 )G12( تعمیرکار نشاندهنده ها
 )G13( تعمیرکار شیشه باالبر
 )G14( برقکار خودرو سواري

 )G15( تعمیرکار سیستم الکتریکی خودرو



۳۱ 

 فناوري خودرو اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه
نام و نام 

  :خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 کارگر ماهر تعمیرکار خودرو سواري :صالحیت

 72310191 :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

1 
تعویض کننده تسمه هاي 

 خودرو
   0101و  0107 723137

   0102و  0103و  0104 723131 تعویض کننده موتور 2

   0105و  0106 723144 خودروسرویسکار  3

   0401 723133 تون آپ کار 4

   0402 723147 مونتاژکار موتور 5

   0403 723143 سرسیلندرتعمیرکار  6

   0404 723139 تعمیرکار موتور 7

   0405 723155 تعمیرکار اگزوز 8

   0406 723153 سیستم روغنکاريتعمیرکار  9

   0407 723140 تعمیرکار رادیاتور 10

   0501 723145 تعمیرکار کالچ 11

   0502 723142 جعبه دندهتعمیرکار  12

   0504 723154 تعمیرکار پلوس 13

   0506 723158 تعمیرکار گاردان 14

   0507 723156 تعمیرکار دیفرانسیل 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

خانوادگی نام و نام 
 :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

در سطح نام حرفه 
 خودرو سواري کمک تکنسین :صالحیت

 72310192 :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

   0201و  0202 723132 جلوبندي ساز 1

   0203 723141 ترمز تعمیرکار 2

   0204 723149 بوسترساز 3

   0701 723146 تعمیرکار تعلیق خودرو 4

   0703 723138 تعمیرکار فرمان 5

6 
تعمیرکار سیستم سوخت 

 رسانی بنزینی
723160 0601   

7 
تعمیرکار تجهیزات جانبی 

 سیستم سوخت رسانی
723157 0602   

   0605 723134 تنظیم کار موتور 8

9 
سرویسکار سیستم سوخت 

 رسانی دیزل
723159 0603   

   0604 723135 تعمیرکار خودرو دیزل 10

   0801و  0802 723136 تعمیرکار آلترناتور و استارتر 11

   0804 723150 نشاندهنده هاتعمیرکار  12

   0803و  0806 723151 تعمیرکار شیشه باالبر 13

   0805 723148 برقکار خودرو سواري 14

15 
تعمیرکار سیستم الکتریکی 

 خودرو
   0807و  0809 723152

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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



۳۳ 

 فناوري خودرو در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
براي یاددهی در مسیر محتوا و مفاهیم درس، . سخنرانی و نمایش اسالید، فیلم هاي آموزشی و کمک درسی )1

 محیط واقعی درك از کار، فرایند و

 طرح سوال و بحث گروهی در مسیر تفکر منطقی و خالقیت هنرجویان )2
کار در کارگاه و آزمایشگاه، بازدید از نمونه هاي واقعی؛ براي شناخت و درك از محیط کار رشته، مواد، ابزار و  )3

 تجهیزات مربوطه

 یادگیري مداوم از محتوا و مفاهیم درس -مهارتی؛ یاددهی -تمرین دانشی )4

 آموزي؛ آشنایی با محیط واقعی رشته و مشاغل گوناگون مرتبط کار )5
هاي فردي و گروهی؛ براي هدایت در جهت تفکر سیستمی و بررسی ارتباط پدیده هاي  ارائه و انجام پروژه )6

 شغلی در جامعه  -طبیعی با مکانیزم هاي مشابه بکار رفته؛ مشارکت در پروژه هاي مرتبط با رشته تحصیلی

 فناوري خودرو آموزشی و چند رسانه اي مرتبط با رشته نرم افزارهاي )7
 بازدید از صنایع مرتبط رشته و درس؛ براي تقویت انگیزه هنرجویان جهت یادگیري )8

 فناوري خودروعملی در رشته  -برگزاري جشنواره ها و مسابقات علمی )9

 ایجاد فرصت براي هنرجویان به منظور مدیریت کارگاه و گروه هاي کاري )10
 کنفرانس براي تقویت اعتماد به نفس هنرجویان و فهم عمیق تر موضوعات رشتهارائه  )11

 فناوري خودرواستفاده از ماکت هاي آموزشی براي آموزش رشته  )12

 هاي مستمر و پایانی در طول سال تحصیلی برگزاري آزمون )13

 فناوري خودرو اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
، از مفاهیم و محتواي کتب درسی پایه و تخصصی در راستاي سنجش از درك )کتبیآزمون شفاهی و (پرسش  )1

 آنها بدون استفاده از شرایط اضطراب آور

 فناوري خودرواستفاده از استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملکرد کاري رشته  )2

ي تخصصی، سیستمی، کار تیمی، توانایی ، توجه و نظارت مداوم به مهارت ها)فرایند انجام کار(مشاهده عملکرد  )3
 و ایمنی عمومی و هم چنین توجه به عملکرد و روند پیشرفت هنرجو در طی زمان

 آزمون مهارت، تعریف پروژه براي سنجش دانش تخصصی و فن آوري و تفکر منطقی، انتقادي و خالقیت )4

 اجراي پروژه هاي تحقیقاتی در حد توان هنرجویان جهت بهبود آموزش )5
فاده از گروه هنرجویان براي سنجش قضاوتی درفرآیندهاي انجام کار و ارزشیابی نهایی گروه کاري توسط است )6

 هنرآموز

 



۳٤ 

 فناوري خودرو رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت
 فناوري خودرورشته مرتبط با داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی  )1

 خودرو یا فارغ التحصیل رشته هاي تربیت دبیر فنیبا رشته سال سابقه کار مرتبط  3داشتن حداقل  )2

 .هنرآموزان باید یک تا دو ماه از هر سال را در صنایع مرتبط با رشته آموزش دیده و با تکنولوژي روز آشنا شوند )3
روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه ) ن خدمتضم(اي  هاي آموزشی مربوط به فنی و حرفه گذراندن دوره  )4

 آموزي

 اي داشتن انگیزه باال جهت تدریس فنی در مراکز آموزش فنی و حرفه )5
 

 فناوري خودرو الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 خودرواستاد کاران رشته فناوري  هنر آموزان و و تخصصی حرفه اي تعیین صالحیت هاي )1

 رشتهآموزان گواهینامه هاي اخذ شده توسط هنر مدارك وتعیین استاندارد هاي تجربه و  )2

 آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی )3

 تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات )4

 خودرو فناوريخودرو بر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  فناوريایجاد کارگاه  )5

 خودرو فناوريخودرو متناسب با استاندارد کارگاه آموزشی  فناوريتجهیز کارگاه  )6

 خودرو فناوريمشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  )7

 وجود ماکت هاي آموزشی و سیستم هاي برش خورده خودرو )8

 هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  )9

 فناوري خودروجامع آموزش رشته  تهیه برنامه )10

 در جهت هدایت تحصیلی هنرجویان فناوري خودروهاي برنامه درسی رشته  معرفی شایستگی )11

تهیه سازوکار اعتبار بخشی، تهیه سازوکار بازدید از استانها، تهیه سازو کار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی و  )12

 مواد ورسانه هاي یادگیري

 فناوري خودرو بهبود و اصالح برنامه درسی رشتهفرایند ارزشیابی و  
خودرو مورد ارزشیابی و اصالح کامل  فناوريسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .قرار می گیرد
 .خودرو هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد فناوريبرنامه درسی رشته  -

 
 



۳٥ 

 فناوري خودرو 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 . هاي فنی و غیرفنی توجه کندمحتوي باید به شایستگی 

 .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  . انیمیشن و تفصیلی آورده شوددر این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت 
. 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

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

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

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

. کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شوددر این جزء 
 .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  . ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شـود در این جزء نکات  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
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