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ــته از رشته هاي شاخه فنی و حرفه اي در زمینه صنعت  ــی مختص 19 رش ــامل معرفی مجموعه کتاب هاي درس کتاب حاضر ش
می باشد که تألیف محتواي نظري و عملی و ساختاري آن ها بر اساس برنامه درسی هر رشته توسط تعدادي از مؤلفین خبره و اهل 
فن، اساتید دانشگاه ها و هنرآموزان با تجربه هنرستان هاي کشور که در امر تدریس دروس تخصصی و پایه دست اندرکار هستند با 

نظارت و کنترل کارشناسان دفتر و تأیید اعضاي کمیسیون هاي تخصصی برنامه ریزي درسی رشته ها انجام پذیرفته است. 
ــت که محتواي این کتاب حاوي تعاریف ، جداول مربوط به معرفی کتاب هاي مشترك عمومی رشته ها و دروس  ــایان ذکر اس ش
ــال تحصیلی  ــال اعتبار چاپ کتاب براي تدریس در س ــوم به تفکیک عنوان، کد و آخرین س ــته در پایه دوم و س اختصاصی هر رش

94-93 در سراسر هنرستان هاي کشور می باشد. 
به کلیه مدیران هنرستان ها، هنرآموزان ، موزعین کتاب هاي درسی ، اولیاء محترم دانش آموزان و سایر استفاده کنندگان توصیه 
می شود با مطالعه دقیق محتواي این مجموعه اقدام به تعیین کتاب نمایند تا به آسانی بتوانند کتاب هاي معتبر دررشته هاي مورد 

نظر خود را انتخاب کنند و نسبت به تأمین کتاب هاي مورد نیاز خود از مراجع ذیربط هماهنگی الزم را انجام دهند. 
ــود و انتظار می رود پیشنهادهاي اصالحی خود را در جهت  ــت این خدمت ناچیز براي افراد ذینفع مؤثر و مفید واقع ش امید اس
ــتی به دفتر ارسال دارند تا این مجموعه به شکل بهتري  ــانی الکترونیکی و صندوق پس ــت یا نش ارتقاء کیفی این کتاب از طریق پس

در سال آینده عرضه شود.  

                                       احمدرضا دوراندیش
                                           مدیر کل دفتر تألیف کتاب هاى درسى

                                   فنی وحرفه اي و کاردانش

مقدمه 
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فهرست کارشناسان دفتر تالیف کتاب هاى درسى فنى و حرفه اى زمینه هاى صنعت

ــتفاده کنندگان محترم  ــی و اولیاء و سایراس ــته هاي آموزش ــتان ها ، موزعین بس مدیران، هنرآموزان وهنرجویان هنرس
ــوال و ابهام در خصوص اجزاء بسته هاي آموزشی رشته هاى مربوط با کارشناسان  ــتن هر گونه س می توانند در صورت داش

دفتر از طریق تلفن تماس برقرار نمایند.

داخلیشماره تماسرشته کارشناسردیف
9242-88843251  تأسیسات آقازاده             احمد1
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9344-88843251  ساختمان - نقشه برداريمختاري           مالک4
9341-88843251 الکترونیک صموتی           سید محمود5
9281-88843251  صنایع نساجی طاهري اطاقسرا  سید میررضا6
9342-88843251  نقشه کشی عمومی- ساخت و تولیدعبداله زاده        حسن 7
9315-88843251  سرامیک - متالورژيعلی محمدي      جمشید8
9316-88843251  صنایع شیمیایی کنشلو              طیبه 9
9242-88843251  صنایع چوب و کاغذلطفی نیا            محمد10
9314-88843251  معدن مخلصیان           حسن11

9319-88843251  مکانیک خودرونجف زاده           داوود12
9410-88843251 صنایع فلزي - مکانیک خودرونیک نژاد            بهنام13
9277-88843251علوم وفنون دریایییزدانی              حمید14
9277-88843251صنایع فلزي محمودزاده         احمد 15
16
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1- دروس عمومی رشته هاي شاخه فنی و حرفه اي 
درس هایی هستند که براي کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي در ادامه درس هاي مربوط به سال اول متوسطه در پایه هاي دوم و سوم ارائه 

می شوند.  فهرست کتاب هاي این دروس در دو جدول جداگانه براي پایه دوم وسوم معرفی شده است. 

2- دروس مشترك
این دروس از نظر محتوا یکسان می باشند و در یک گروه یا چند گروه تحصیلی براي رشته هاي مختلف تدریس می شوند . اسامى این 
کتاب ها در جدول شماره (1) معرفی شده است. تعدادي از این کتاب ها داراي دو کد می باشند که معموالً کدهاي ردیف « سیصد» 

مربوط به پایه دوم و کدهاي ردیف «چهارصد» مربوط به پایه سوم تحصیلی متوسطه شاخه فنی وحرفه اي است.

3- دروس اختصاصی:
این دروس که در پایه دوم و سوم خاص هر رشته تدریس می شود. فهرست کتاب هاي این دروس در جداول جداگانه براي پایه دوم 

و سوم معرفی شده است. 

4-  دروس کتابخانه اي 
دروسی هستند که براي آن ها در حال حاضر کتاب تألیف نشده و یا نخواهد شد زیرا هدف اصلی سوق دادن هنرجویان به سمت 
محیط کتابخانه و توسعه فرهنگ کتاب خوانی است. در جداول دروس اختصاصی در ستون کد کتاب به جاي کد کتاب عنوان «هدف- 
محتوا» یا «کتابخانه اي» درج شده است. با توجه به اینکه جدول هدف- محتواي هر درس برگرفته از برنامه درسی مصوب رشته می 
باشد و اهداف رفتاري مربوط به هر فصل و زمان اجراي آن مشخص است. به هنرآموزان محترم توصیه می شود براي تدریس این دروس 
با تأکید بر تقویت فرآیند « یاددهی - یادگیري» چندگانه شامل ارائه مقاله ، خالصه کردن کتاب ، انجام پژوهش هاي کوچک ، یادگیري 
مشارکتی به صورت هم آموزي نسبت به تدریس این دروس اقدام نمایند و محتوا و منابع مرتبط را شناسایی و به هنرجویان معرفی کنند. 

 5 - درس جغرافیاي عمومی و استان
این درس شامل دو کتاب جغرافیاي عمومی و استان است. کتاب جغرافیاي عمومی به دلیل اشتراك بین کلیه رشته ها کد یکسانى 
دارد؛ هم چنین کتاب جغرافیاي استان با توجه به شرایط اقلیمی هر استان جداگانه تعریف شده و داراي کد ویژه می باشند، که در 

انتهاي این مجموعه کدهاي ویژه در جدول شماره (2) درج شده است.  

6-  کتاب کار و فعالیت هنرجو: 
از آن جا که محتواي دروس تخصصی و پایه نیاز بیشتري به توضیح و تفسیر ، تمرین و محاسبات دارند در همین راستا براي 
یادگیري آسان تر هنرجویان عزیز ، تاکنون براي تعدادي از دروس، کتاب کار و فعالیت هنرجو تألیف شده است. از این رو به هنرجویان 
توصیه می شود که با استفاده از کتاب کارو انجام تمرینات آن مهارت کافی را در زمینه انجام محاسبات و حل تمرین هاي کتاب درسی 
مربوطه کسب کنند و هنرآموزان محترم با نظارت و کنترل بر عملکرد هنرجویان در این زمینه به طور مستمر فعالیت آنان را مورد 

ارزیابی قرار دهند.

تعــاریف 
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7-  کتاب گزارش کار هنرجو: 
از آن جا که انجام عملیات کارگاهی و ازمایشگاهی هنرجویان نیاز به تدوین گزارش کار دارد و می بایستی فعالیت هاي آنان به طور 
مستمر مورد ارزشیابی هنرآموزان محترم قرار گیرد. به همین منظور کتاب گزارش کار براي دروس کارگاهی و آزمایشگاهی تألیف 
شده است تا ارزیابی تدریجی با انجام عملیات کارگاهی یا آزمایشگاهی براي هنرآموزان تسهیل گردد. در این کتاب چگونگی تدوین 
گزارش کار استاندارد ، آموزش داده شده است تا هنرجو پس از پایان هر کار عملی یا هر ازمایش بتواند گزارش فعالیت هاي خود را در 
آن درج نماید همچنین هنرآموزان قادر خواهند بود پس از اتمام مراحل مختلف هر فعالیت ، ارزشیابی خود را در حضور هنرجو انجام 
دهند. به این ترتیب ارزشیابی عملیات کارگاهی و آزمایشگاهی هنرجویان به طور مستمر صورت می گیرد و با استفاده از بازخوردهاي 

به دست آمده روند پیشرفت تحصیلی هنرجویان سازمان دهى و تسریع می شود. 

8-  کتاب راهنماي معلم:
هدف از تألیف کتاب راهنماي معلم بهبود فرآیند تدریس در اجرا، شامل مواردى مانند چگونگی تهیه طرح درس، مدیریت اداره 
کالس ، باال بردن کیفیت ارائه مطالب ، صرفه جویی در زمان تدریس براي هنرآموزان محترم است. در این کتاب چگونگی تدوین طرح 
درس روزانه و ساالنه به طور دقیق آموزش داده شده است تا هنرآموزان گرامی الگوي مناسبی از تدریس را تجربه نمایند. در کتاب 
راهنماي معلم سعی شده است کلیه نکات پیچیده موجود در کتاب درسی و نحوه آموزش آن به طور دقیق با بیان روشن و واضح 
توصیف شود. معرفی نرم افزارها و رسانه هاي آموزشی و چگونگی استفاده از آن ها در تدریس دروس از جمله مواردي می باشد که در 
کتاب راهنماي معلم به آن توجه شده است؛ همچنین براى کتاب هایی که نیاز به نرم افزار تخصصی دارند، زمان و چگونگی استفاده 

از نرم افزار نیز مشخص شده است. 

9-  نرم افزارآموزشی: 
در راستاي راهبردها و راهکارهاي دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش، به منظور توسعه و اشاعه فرهنگ 
استفاده از بسته هاي آموزشی (کتاب درسی، نرم افزار آموزشی، کتاب کار، کتاب گزارش کار، کتاب راهنماي معلم ، فیلم آموزشی و ...) 
و نرم افزار آموزشی براي دروس شناخت صنایع شیمیایی، آزمایشگاه شناخت مواد ، ایمنی و بهداشت در صنایع شیمیایی، تکنولوژي 
و کارگاه جوش برق ،  ایستایی ساختمان ،  شناخت فلزات ، ریاضی3 ، فیزیک2، کاربرد رایانه در نقشه برداري، آزمایشگاه مجازي 
1 ، آزمایشگاه مجازي 2 و راهنماي معلم فیزیک2،  تراشکاري 1، تراشکاري 2، کارگاه ساخت و تولید، اصول متالورژي ریخته گري 
، آزمایشگاه متالورژي ، کارگاه شکل دادن و پخت سرامیک ها ، آشنایی با مکاتب نقاشی، تدارك و تهیه غذا، برنامه سازي 3-2-1 ، 
تشریح و فیزیولوژي، شبکه  کامپیوتري ، طراحی 1و2، فیزیک و آزمایشگاه کامپیوتر، کارگاه سفالگري، میکروبیولوژي ، نرم افزارهاي 
چندرسانه اي، مبانی تصویرسازي ، مبانی هنرهاي تجسمی، والیبال ، اصول حسابداري 1 ، عکاسی 1، تغذیه و بهداشت مواد غذایی ، 
ماشین هاي صنایع غذایی ، شناخت مواد و مصالح، تجهیزات دامپروري، تجهیزات و ماشین هاي باغبانی ، حفظ نباتات، اجزاي ماشین، 
مبانی دیجیتال، فرآورده هاي دامی ، اصول و مبانی بازیگري و کارگردانی، ، هندبال ، خواص فیزیک و مکانیکی چوب، رسم فنی عمومی 
صنایع چوب ، طراحی امور گرافیکی با رایانه ، نرم افزارهاي آموزشی و براي دروس تعمیر لوازم خانگی و کارگاه توید صنایع چوب ، 
تکنولوژي و کارگاه مدلسازي ، ساخت پروژه فیلم آموزشی تولید شده است که به صورت لوح فشرده همراه کتاب درسی براي استفاده 
در فرآیند یاددهی - یادگیري در سال تحصیلی 94-93 توزیع شده است که سایر نرم افزارهاي در دست تهیه به محض آماده شدن 

توزیع خواهد شد.

تعــاریف 



5                                                                                                                        

 

معناي رنگ ها در جلد کتاب هاي درسی
 

 رنگ قرمز معرف شاخه  فنی وحرفه اي
رنگ سرخابی معرف رشته هاي تحصیلی زمینه  صنعت  

رنگ سبز معرف رشته هاي تحصیلی زمینه کشاورزي
رنگ آبی معرف رشته هاي تحصیلی زمینه  خدمات

- تذکر مهم: 
مدیران محترم هنرستان ها و موزعان در هنگام توزیع کتاب هاي درسی دقت نمایند که از چاپ معتبر همان سال به بعد که در 
جداول این کتاب راهنما درج شده است استفاده شود تا در دروسی که امتحان آن ها به صورت نهایی برگزار می شود و یا به عنوان 

منابع آزمون سراسري دوره هاي کاردانی معرفی خواهدشد مشکلی در طرح سواالت براي طراحان و آزمون هنرجویان ایجاد نشود.

تعــاریف 



6

گروه ها و رشته هاي تحصیلی 
زمينه صنعت 
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1- الکتروتکنیک  

2- الکترونیک  

1- الکترونیک و مخابرات دریایی  

2- مکانیک موتورهاي دریایی  

3- ناوبري

گروه برق 

1- ساختمان  

2- نقشه برداري  
گروه عمران 

گروه علوم وفنون دریایی 

1- تأسیسات  
2- چاپ  

3- ساخت وتولید 
4- صنایع چوب و کاغذ

5- صنایع فلزي 
6- مکانیک خودرو

7- نقشه کشی عمومی 

گروه مکانیک 

1- سرامیک  
2- صنایع شیمیایی   

3- صنایع نساجی 
4- متالورژي

5- معدن 

گروه مواد 

رشته ها
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پایه تحصیلی : دوم

چاپ معتبرکدعنوان کتاب درسی ردیف 

91 به بعد222دین و زندگی12
22/1 224/192عربی

89 به بعد223/1انگلیسی32

90 به بعد234/2ریاضیات 42

91 به بعد220/1ادبیات فارسی2 5

91 به بعد220/2زبان فارسی2 6

7 253/292تاریخ معاصر ایران

8 91 به بعد225/1جغرافیاي عمومی و استان 

9 23893آمادگی دفاعی

1

2

4

3

5
7

8

به استناد مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش درس عربی 2 به دو قسمت تقسیم شده است که 
پایه دوم تدریس می شود و یک واحد  تا پنج تحت عنوان عربی 2/1 در  قسمت اول از درس یک 

است.
به استناد مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش : 

1- درس جغرافیاي عمومی و استان در رشته هاي : متالورژي ، صنایع شیمیایی ، سرامیک، نقشه کشی 
عمومی، چاپ، مکانیک خودرو، نقشه برداري در پایه دوم و براي سایر رشته هاي زمینه صنعت در پایه 

سوم تدریس می شود. 
2-درس آمادگی دفاعی در رشته هاي : معدن ، صنایع نساجی ، صنایع شیمیایی ، نقشه کشی عمومی ، 
صنایع فلزي، صنایع چوب و کاغذ ، ساخت وتولید ، نقشه برداري ، الکتروتکنیک ، مکانیک موتورهاي دریایی، 
چاپ و مکانیک خودرو در پایه دوم و براي سایر رشته هاي زمینه صنعت در پایه سوم تدریس می شود. 

6

فهرست کتاب هاي درسی عمومی شاخه فنی وحرفه اي زمینه صنعت
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

چاپ معتبرکدعنوان کتاب درسی ردیف 

91 به بعد251دین و زندگی13

22/2 89 به بعد224/1عربی

3 91 به بعد225/1جغرافیاي عمومی و استان 

4 253/292تاریخ معاصر ایران

5 23893آمادگی دفاعی

به استناد مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش درس عربی 2 به دو قسمت تقسیم شده است که 
قسمت دوم از درس ششم به بعد تحت عنوان عربی 2/1 تدریس می شود و در یک واحد است.

به استناد مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش : 
1- درس تاریخ معاصر در رشته هاي : صنایع نساجی ، ساخت و تولید ، الکتروتکنیک، ناوبري در پایه 

دوم و براي سایر رشته هاي زمینه صنعت در پایه سوم تدریس می شود. 
2-درس آمادگی دفاعی در رشته هاي : معدن ، صنایع نساجی ، صنایع شیمیایی ، نقشه کشی عمومی ، 
صنایع فلزي، صنایع چوب و کاغذ ، ساخت وتولید ، نقشه برداري ، الکتروتکنیک ، مکانیک موتورهاي دریایی، 
چاپ و مکانیک خودرو در پایه دوم و براي سایر رشته هاي زمینه صنعت در پایه سوم تدریس می شود. 

1 2 3

فهرست کتاب هاي درسی عمومی شاخه فنی وحرفه اي زمینه صنعت
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

92به بعد358/41مبانی کاربرد رایانه 1

88 به بعد358/18مبانی برق همراه لوح فشرده 2

89 به بعد359/75رسم فنی3

91 به بعد 359/93اصول اندازه گیري الکتریکی4

88 به بعد359/37کارگاه مقدماتی مکانیک 5

89 به بعد359/73کارگاه سیم کشی61

89 به بعد359/80کارگاه سیم کشی2 7

57 6

2

4

1

3

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته الکتروتکنیک

گروه برق
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی3 همراه با لوح فشرده1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 3 3

4 DC91 به بعد 490/1ماشین هاي الکتریکی

5 AC 490/293ماشین هاي الکتریکی

89 به بعد489تکنولوژي وکارگاه برق صنعتی همراه با لوح فشرده  6

89 به بعد491/8گزارش کار تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی7

90 به بعد487/8مدارهاي الکتریکی8

90 به بعد471/2کتاب کار مدارهاي الکتریکی 9

92 به بعد553/4راهنماي معلم مدارهاي الکتریکی 10

89 به بعد488/3الکترونیک کاربردي11

90به بعد450/9تکنولوژى و کارگاه تعمیر لوازم خانگى همراه با لوح فشرده12

90 به بعد487/9تکنولوژي وکارگاه سیم پیچی همراه با لوح فشرده 13

8

13

2 13

6 9

11

5

4

7

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته الکتروتکنیک

10

گروه برق

4444444444444444444444412
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

358/4192مبانی کاربرد رایانه 1
88 به بعد358/18مبانی برق همراه با لوح فشرده2
89 به بعد359/75رسم فنی3
91 به بعد 359/93اصول اندازه گیري الکتریکی4
89 به بعد359/42الکترونیک عمومی 51
88 به بعد359/37کارگاه مقدماتی مکانیک 6
89 به بعد359/73کارگاه سیم کشی 71
91 به بعد359/62کارگاه الکترونیک مقدماتی  جلد 1 همراه با لوح فشرده8
90 به بعد359/94آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی جلد 1 همراه با لوح فشرده9
گزارش کارآزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی و کارگاه الکترونیک 10

مقدماتی جلد 2
90 به بعد359/28

11 89 به بعد358/3آزمایشگاه مجازي جلد اول  همراه با لوح فشرده
91 به بعد553/5راهنماي معلم الکترونیک عمومی 2 همراه با لوح فشرده 12

23456

11

1
7

8

9

10

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته الکترونیک

کتاب آزمایشگاه مجازي کد 358/3 جلد اول چاپ معتبر سال 89 به منظور اجراي آزمایش هاي مرتبط با کتاب هاي 
تخصصی سال دوم شامل(مبانی برق ، الکترونیک عمومی (1)، آزمایشگاه اندازه گیري ، کارگاه الکترونیک مقدماتی و 
اصول اندازه گیري) تألیف شده و ضروري است فرآیندهاي آموزشی بر اساس دستورالعمل هاي این کتاب انجام پذیرد. 

8

گروه برق

12
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 3 3

91 به بعد 466/9مبانی مخابرات و رادیو4

91 به بعد489/8مبانی دیجیتال همراه با لوح فشرده 5

92 به بعد490/5الکترونیک عمومی 62

91 به بعد488/7کارگاه الکترونیک عمومی جلد 1و72
90 به بعد487/8مدارهاي الکتریکی8

9 90 به بعد466/6آزمایشگاه مجازي 2 همراه با لوح فشرده

92 به بعد553/4راهنماي معلم مدارهاي الکتریکی 10

90 به بعد471/2کتاب کار مدارهاي الکتریکی 11

92به بعد472/1آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو جلد 1و122
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد دوم کد 466/6چاپ معتبر سال 90 به منظور اجراي آزمایش هاي مرتبط با 
کتاب هاي تخصصی سال سوم شامل مدارهاي الکتریکی ، الکترونیک عمومی2، مبانی مخابرات و رادیو ، مبانی 
دیجیتال، کارگاه الکترونیک عمومی جلد 1و2  و آزمایشگاه مخابرات و رادیو جلد 1و2 تألیف شده و ضروري 

است فرآیندهاي آموزشی بر اساس دستورالعمل هاي این کتاب انجام پذیرد.

1

67
8

9

234

7

5

12

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته الکترونیک

گروه برق

10

11
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

90 به بعد359/56رسم فنی عمومی1

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی2

357/293آتش نشانی 3

89 به بعد357/3بقا در دریا 4

81 به بعد357/4کمک هاي اولیه پزشکی در دریا5

87 به بعد359/59مبانی علوم دریایی و شناخت شناورها 6

89 به بعد359/42الکترونیک عمومی 71

888 به بعد358/18مبانی برق

89 به بعد359/57 ملوانی 91

 از فصل اول تا نهم کتاب براي هنرجویان این رشته تدریس می شود. 

5

8

3
6

7

4

9

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته الکترونیک ومخابرات دریایی

12 

گروه علوم وفنون دریایی
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی (جلد 1و2) به طور کامل و  آزمایشگاه وکارگاه الکترونیکی کتاب  براي تدریس درس 
آزمایش هاي شماره 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 9، 10 و 15 از کتاب کارگاه الکترونیک عمومی (جلد 1و2) تدریس و اجرا شود.

براي درس آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو آزمایش هاي شماره 1 ،6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 
تدریس و اجراي شود. 

 از فصل دهم تا شانزدهم کتاب براي هنرجویان این رشته تدریس شود.

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
92 به بعد486/2مبانی و کاربرد رایانه 4
5290 به بعد359/94آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی جلد ا و
6289 به بعد488/7کارگاه الکترونیک عمومی جلد1و
73 به بعد470/5آشنایی با دستگاه هاي کمک ناوبري7
891 به بعد 466/9مبانی مخابرات و رادیو
92 به بعد472/1آزمایشگاه مبانی مخابرات  و رادیو9
89 به بعد499/3کارگاه سیم کشی 101
89 به بعد497/8فیزیک2 همراه با لوح فشرده 11
90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 12
1388 به بعد358/18مبانی برق
91 به بعد359/62کارگاه الکترونیک مقدماتی 141
آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی و کارگاه الکترونیک 15

مقدماتی  
90 به بعد359/28

1
4

6
7

810

2

14

3

11

9

5

12

13

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

گروه علوم و فنون دریایی
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

82 به بعد358/50فیزیک مکانیک1

81 به بعد 357/4کمک هاي اولیه پزشکی در دریا2

359/293آتش نشانی 3

87 به بعد359/59مبانی علوم دریایی و شناخت شناورها 4

89 به بعد357/3بقا در دریا 5

80 به بعد359/49اصول مکانیک دریایی 1 و کارگاه 6

89 به بعد359/57ملوانی 71

1
24 35

7

6

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته مکانیک موتورهاي دریایی

گروه علوم وفنون دریایی
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
90 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
92 به بعد486/2مبانی و کاربرد رایانه 4
89 به بعد479/5مبانی هیدرولیک صنعتی  همراه با لوح فشرده 5
92 به بعد486/9تکنولوژي و کارگاه جوشکاري برق 6
90 به بعد499/4رسم فنی عمومی 7
90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی8
80 به بعد 489/6محیط زیست دریایی 9
89 به بعد 479اصول مکانیک دریایی 2 و کارگاه 10
463/993استاتیک و دینامیک مقدماتی 11

1
45

910

11

8 6

23

7

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته مکانیک موتورهاي دریایی

گروه علوم و فنون دریایی



 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 18

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

89 به بعد359/57ملوانی 11

81 به بعد357/4کمک هاي اولیه پزشکی در دریا2

357/293آتش نشانی 3

87 به بعد359/59مبانی علوم دریایی و شناخت شناورها 4

89 به بعد357/3بقا در دریا 5

89 به بعد359/43ساختمان و تعادل کشتی6

79 به بعد358/43مبانی دریانوردي ساحلی وتخمینی7

4 267 35

1

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته ناوبري

گروه علوم وفنون دریایی
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی33

92 به بعد486/2مبانی و کاربرد رایانه 4

89 به بعد 485/8ناوبري ساحلی تخمینی و کار بانقشه 5

80 به بعد 464روش مخابرات بین المللی دریایی 6

476/593قوانین راه و وظایف افسر نگهبان در دریا7

73 به بعد462/5روش هاي ماهیگیري 8

79 به بعد 485/7ملوانی 2 وتخلیه بارگیري 9

73 به بعد 478/5ساخت و تعمیر ادوات صید 10

80 به بعد 499/1مبانی رادار و وسایل کمک ناوبري 11

468/993هواشناسی 12

486/593زبان تخصصی 13
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1456
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2

11

13
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910

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته ناوبري

گروه علوم و فنون دریایی



 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 20

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

91 به بعد 358/41مبانی و کاربرد رایانه 1

359/9193محاسبات فنی ساختمان 2

87 به بعد359/81مصالح ساختمان 3

84 به بعد359/64روش هاي اجرایی ساختمان سازي 4

89 به بعد358/17رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان5

84 به بعد358/29کارگاه ساختمان6

87 به بعد359/66نقشه برداري ساختمان 7

1

2

456

78

3

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته ساختمان

گروه عمران
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33

494/793ایستایی ساختمان همراه با لوح فشرده4

88 به بعد497/2مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان5

91 به بعد 459/3فنّاوري ساختمان هاي فلزي 6

87 به بعد492/4فنّاوري ساختمان هاي بتنی 7

89 به بعد493/7نقشه کشی فنی ساختمان 8

تکنولوژي و کارگاه قالب بندي و آرماتورهمراه با 9
لوح فشرده

84 به بعد491/2

91 به بعد 482/7گزارش کارتکنولوژي و کارگاه قالبندي و آرماتور10

5

8 79 6

23

10

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته ساختمان

گروه عمران

4444444444444444444444444444444441
444444444444444444444444



 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 22

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

91 به بعد359/31مبانی نقشه برداري 1

87 به بعد359/95هندسه نقشه برداري2

92 به بعد358/41مبانی کاربرد رایانه 3

89 به بعد359/96مساحی 4

89 به بعد358/34کارگاه محاسبه و ترسیم 51

89 به بعد358/23عملیات مساحی6

2 15 346

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته نقشه برداري

گروه عمران
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی33

فشرده 4 لوح  با  همراه  نقشه برداري   در  رایانه  91 به بعد 495/9کاربرد 

87 به بعد492/8فتوگرامتري مقدماتی 5

87 به بعد496/4روشهاي تعیین موقعیت6

91 به بعد 493نقشه برداري عمومی 7

84 به بعد494/3روشهاي کنترل و تنظیم دستگاه هاي نقشه برداري8

91 به بعد 498/6کارگاه محاسبه و ترسیم 92

91 به بعد 554/8راهنماي معلم کارگاه محاسبه و ترسیم 102

91 به بعد 497/5عملیات نقشه برداري عمومی 11

90 به بعد498/2گزارش کار عملیات نقشه برداري عمومی 12

15

67

910

4 23

11
8

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته نقشه برداري

گروه عمران



 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 24

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

92به بعد358/41مبانی و کاربرد رایانه1

89 به بعد359/54فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 2

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 3

88 به بعد358/54رسم فنی عمومی تأسیسات4

89 به بعد359/39تأسیسات بهداشتی ساختمان5

85 به بعد358/30کارگاه جوش 61

90 به بعد358/36کارگاه جوش72

359/4093کارگاه تأسیسات بهداشتی8

85 به بعد359/38کارگاه مکانیک عمومى (تأسیسات)9

45

68

1
2

7

3

9

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته تأسیسات

گروه مکانیک
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی33

91 به بعد497نقشه کشی تأسیسات4

494/693تأسیسات حرارتی 5

461/393کتاب کار تأسیسات حرارتی6

49693کارگاه تأسیسات حرارتی7

90 به بعد492/9برق تأسیسات8

92به بعد495/8تأسیسات برودتی9

86 به بعد490/6کارگاه برق تأسیسات10

89 به بعد494/9کارگاه تأسیسات برودتی11

91 به بعد 450/8گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی12

92به بعد552/5راهنماي معلم تأسیسات برودتی13

10 9 7

5

11

123

68

4

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته تأسیسات

گروه مکانیک



 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 26

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

89 به بعد358/60شناخت مواد صنعتی 1

88 به بعد 358/64مبانی چاپ2

90 به بعد359/56رسم فنی عمومی 3

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی4

88 به بعد 359/37کارگاه مقدماتی مکانیک 5

89 به بعد 356/1مبانی تکنولوژي برق صنعتی 6

89 به بعد 358/63تکنولوژي و کارگاه پیش از چاپ 71

7

1

2
36 5 4

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته چاپ

گروه مکانیک
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
92به بعد486/2مبانی وکاربرد رایانه 4
88 به بعد499فن آوري چاپ5
90 به بعد499/8موادشناسی چاپ6
88 به بعد450/1محاسبات فنی تخصصی7
87 به بعد499/7تکنولوژي و کارگاه چاپ8
90 به بعد499/5تکنولوژي و کارگاه پس از چاپ9
90 به بعد450/5تکنولوژي و کارگاه پیش از چاپ 102
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته چاپ

گروه مکانیک



 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 28

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

89 به بعد359/54فیزیک 2  همراه با لوح فشرده 1

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک2 همراه با لوح فشرده 2

359/46رسم فنی عمومی 3
499/4

90 به بعد

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی4

91 به بعد359/55شناخت و خواص مواد5

35693محاسبات فنی 61

91 به بعد 356/2کتاب کار محاسبات فنی 71

91 به بعد 359/74تراشکاري1 همراه با لوح فشرده 8

90 به بعد359/74گزارش کار فعالیت هاي کارگاهی تراشکاري 91

356/793کارگاه مکانیک عمومی10

90 به بعد356/4تکنولوژي و کارگاه جوشکاري11

35

6

1

10 811

24

7
9

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته ساخت و تولید

گروه مکانیک
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی3  همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضى 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
92 به بعد462/2مبانی و کاربرد رایانه4
88 به بعد461/8محاسبات فنی 52
91 به بعد554/7راهنماي معلم محاسبات فنی 62
488/693رسم فنی تخصصی7
92 به بعد463/3کتاب کار رسم فنی تخصصى8
91 به بعد488/8اجزاء ماشین همراه با لوح فشرده 9
90 به بعد463/1تکنولوژي و کاربرد برق در ماشین ابزار10
91 به بعد473/1اندازه گیري دقیق11
89 به بعد473/2آزمایشگاه اندازه گیري دقیق12
84 به بعد468/5تراشکاري 2  همراه با لوح فشرده 13
91 به بعد474/4کارگاه ساخت وتولید همراه با لوح فشرده 14
89 به بعد474/6گزارش کار فعالیت هاي کارگاهی کارگاه ساخت و تولید15
92 به بعد487/3تکنولوژي و کارگاه ریخته گري همراه با لوح فشرده16
90 به بعد474/7گزارش کار تکنولوژي و کارگاه ریخته گري17

4
1

7810

5

13

14

23

15

1112
16 17

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته ساخت و تولید  

گروه مکانیک
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 معرفى اجزاء بسته هاي آموزشی شاخه فنى و حرفه اى زمینه صنعت 30

پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

89 به بعد359/54فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 1

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 2

90 به بعد359/70تکنولوژي مواد 3

91 به بعد359/35رسم فنی عمومی صنایع چوب همراه لوح فشرده4

35693محاسبات فنی 51

90 به بعد359/58تکنولوژي کارگاه صنایع چوب6

90 به بعد359/46کارگاه مقدماتی چوب7

90 به بعد359/46رسم فنی عمومی 8

2

56

11/1

4

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع چوب وکاغذ

گروه مکانیک

3
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3  همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
92 به بعد486/2مبانی وکاربرد رایانه 4
90 به بعد469/6خشک کردن و نگهداري چوب5
90 به بعد463خواص فیزیکی ومکانیکی چوب همراه لوح فشرده6
91 به بعد463/2کتاب کار خواص فیزیکی و مکانیکی چوب7
92 به بعد479/1رسم فنی تخصصی صنایع چوب8
90 به بعد478/3محاسبات فنی2 صنایع چوب 9
90 به بعد480/1تکنولوژي سازه هاي چوبی10
90 به بعد475/2محاسبات فنی 3 صنایع چوب11
89 به بعد498/8مبانی تکنولوژي برق صنعتی 12
90 به بعد470/2کارگاه تولید صنایع چوب همراه با فیلم آموزشی13
92 به بعد470/2گزارش کار فعالیت هاي کارگاه تولید صنایع چوب14
90 به بعد493/3ساخت پروژه همراه فیلم آموزشی15

1
456

8
9

10
11

23

712

14

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع چوب وکاغذ

گروه مکانیک
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

92 به بعد358/41مبانی وکاربرد رایانه 1

89 به بعد359/54فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 2

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 3

35693محاسبات فنی 41

359/56رسم فنی عمومی 5
499/4

90 به بعد

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی6

92 به بعد359/50تکنولوژي و کارگاه جوش گاز 7

90 به بعد359/45تکنولوژي و کارگاه تغییر شکل نیمساخته 81

356/793کارگاه مکانیک عمومی 9

14
5

789

236

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع فلزي

گروه مکانیک
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی33

هدف - محتوا(کتابخانه اي)حفاظت و ایمنی4

91 به بعد487/6رسم فنی تخصصی صنایع فلزي5

91 به بعد488/8اجزاي ماشین6

91 به بعد488/5محاسبات فنی تخصصی 7

90 به بعد477/9کتاب کار محاسبات فنی تخصصی8

90 به بعد487متالورژي عمومی و شناخت مواد صنعتی 9

90 به بعد487/1تکنولوژي و کارگاه تغییر شکل نیمساخته 102

92 به بعد553/2راهنماي معلم محاسبات فنی تخصصی11

92 به بعد486/9تکنولوژي و کارگاه جوش برق همراه با لوح فشرده 12

اي
رفه 

وح
ی 

ه فن
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ي  
فلز

یع 
صنا

ته 
رش

ی 
صاص

اخت
ی 

رس
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ب ها
کتا

ت 
رس

فه

5

6
9
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع فلزي

گروه مکانیک
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

35693محاسبات فنی 11

90 به بعد359/56رسم فنی عمومی 2

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی3

92 به بعد359/44تکنولوژي مولد قدرت4

356/793کارگاه مکانیک عمومی 5

91 به بعد359/47کارگاه مولد قدرت 61

90 به بعد359/48کارگاه مولد قدرت72

1
25 3

67

4

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته مکانیک خودرو

گروه مکانیک
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشی
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
89 به بعد497/8فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 4
90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2  همراه با لوح فشرده 5
 92 به بعد486/2مبانی وکاربرد رایانه 6
89 به بعد489/4رسم فنی تخصصی 7
84 به بعد493/6محاسبات فنی 2 مکانیک خودرو 8
91 به بعد488/8اجزاي ماشین همراه با لوح فشرده 9
88 به بعد492/7تکنولوژي موتورهاي دیزلی10
489/593تکنولوژي شاسی وبدنه 11
463/793کارگاه انتقال قدرت 12
88 به بعد469/7کارگاه شاسی و بدنه 13
88 به بعد490کارگاه موتورهاي دیزلی14

6
7

8
9

10

12
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1234
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته مکانیک خودرو

گروه مکانیک
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

92 به بعد358/41مبانی وکاربرد رایانه 1

89 به بعد359/51نقشه کشی 1 همراه لوح فشرده 2

89 به بعد359/54فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 3

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 4

35693محاسبات فنی 51

91 به بعد 356/2کتاب کار محاسبات فنی61

91 به یعد359/55شناخت و خواص مواد 7

8 90 به بعد 356/4تکنولوژي و کارگاه جوشکاري

9 92 به بعد357/6تکنولوژي وکارگاه ریخته گري همراه با لوح فشرده

90 به بعد357/6گزارش کار تکنولوژى و کارگاه ریخته گرى10

356/793کارگاه مکانیک عمومی 11

          با توجه به امکانات کارگاهی و نیاز استان یکی از این دو درس ارایه شود.

1
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته نقشه کشی عمومی

گروه مکانیک
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
91 به بعد460/9نقشه کشی به کمک کامپیوتر4
91 به بعد 488/9نقشه کشی 2 همراه لوح فشرده5
88 به بعد461/8محاسبات فنی 62
91 به بعد 554/7راهنماي معلم محاسبات فنی 72
90 به بعد473/1اندازه گیري دقیق 8
89 به بعد473/2آزمایشگاه اندازه گیري دقیق 9
91 به بعد488/8اجزاي ماشین  همراه با لوح فشرده10
92 به بعد487/5هندسه ترسیمی11
90 به بعد552/6راهنماي معلم هندسه ترسیمی12
84 به بعد487/7کارگاه ماشین ابزار ویژه پسران 13
91 به بعد462تکنولوژي و کارگاه نقشه کشی ویژه دختران14

1
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته نقشه کشی عمومی

گروه مکانیک
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

89 به بعد359/54فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 1

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 2

92 به بعد358/41مبانی وکاربرد رایانه 3

89 به بعد 358/56مواد اولیه سرامیک4

89 به بعد 356/1مبانی تکنولوژي برق صنعتی 5

88 به بعد 359/37کارگاه مقدماتی مکانیک6

89 به بعد358/59تکنولوژي و کارگاه عمومی سرامیک7

 90 به بعد358/78گزارش کار تکنولوژي و کارگاه عمومی سرامیک8

90 به بعد359/56رسم فنی عمومی 9

90 به بعد 358/76کتاب کار رسم فنی عمومی10

1

7

5
4 3

6
2

910 8

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته سرامیک

گروه مواد
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33

91 به بعد488/8اجزاي ماشین 4

88 به بعد 477/2ماشین آالت سرامیک5

88 به بعد473/6شکل دادن و پخت سرامیک ها 6

89 به بعد464/7محاسبات در سرامیک 7

89 به بعد494/5شیمی تخصصی سرامیک 8

88 یه یعد 471/3آماده سازي مواد اولیه سرامیک 9

89 به بعد470/6کارگاه شکل دادن و پخت سرامیک هاهمراه با لوح فشرده10

90 به بعد474/2آزمایشگاه مواد اولیه سرامیک11

1

5
4

11

8 79 6

1/11/2 11111111111111111111111111//////////////////////////11111111111111111111121111111111111111111111111111111111111111////////////////////////2222222222222222222223

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته سرامیک

گروه مواد
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

358/4192مبانی وکاربرد رایانه 1

88 به بعد359/19شناخت صنایع شیمیایی  همراه با لوح فشرده 2

87 یه یعد358/22شیمی عمومی 3

88 به بعد 359/87شیمی آلی 41

89 به بعد359/8آزمایشگاه شناخت مواد  همراه با لوح فشرده 5

87 به بعد359/98آزمایشگاه شیمی عمومی 6

89 به بعد358/13گزارش کار فعالیت هاي آزمایشگاهی شیمی عمومی7

88 یه یعد359/86آزمایشگاه شیمی آلی81

5
26

8

4 3
1

7

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع شیمیایی

گروه مواد
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشی
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
89 به بعد497/8فیزیک2 همراه با لوح فشرده 4
90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 5
88 به بعد460شیمی تجزیه61
87 به بعد490/4شیمی معدنی 71
88 به بعد492/3عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی 8
459/591فرآیندهاي شیمیایی9
88 به بعد459/4آزمایشگاه شیمی تجزیه 101
هدف- محتوا (کتابخانه اي )بهداشت و ایمنی همراه با لوح فشرده 11
88 به بعد493/5کارگاه عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی12
90 به بعد552/2راهنماي معلم عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی13
90 به بعد359/56رسم فنی عمومی 14
90 به بعد 358/76کتاب کار رسم فنی عمومی15
88 به بعد459/2کارگاه فرآیندهاي شیمیایی 16

4 1
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع شیمیایی

گروه مواد
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

83 به بعد 358/25الیاف نساجی و آزمایشگاه1

هدف - محتواشیمی آلی2

83 به بعد359/97ریسندگی 3

83 به بعد 359/82رنگرزي4

83 به بعد 358/49کارگاه ریسندگی 5

84 به بعد 358/10کارگاه رنگرزي 6

1
34

56

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع نساجی

گروه مواد
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1

88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23

89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33

89 به بعد497/8فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 4

90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک2 همراه با لوح فشرده 5

92 به بعد486/2مبانی وکاربرد رایانه 6

91 به بعد495فیزیک نساجی و آزمایشگاه 7

83 به بعد490/8طراحی و تجزیه پارچه8

88 به بعد493/1بافندگی 9

83 به بعد491/7چاپ و تکمیل پارچه10

83 به بعد466/1تأسیسات نساجی 11

81 به بعد494/1کارگاه چاپ و تکمیل نساجی 12

83 به بعد497/1کارگاه بافندگی 13

6
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12
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته صنایع نساجی

گروه مواد
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

92به بعد358/41مبانی وکاربرد رایانه 1

88 به بعد 359/69اصول تکنولوژیکی ریخته گري 2

90 به بعد359/56رسم فنی عمومی 3

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی4

88 به بعد358/51محاسبات فنی عمومی 5

90 به بعد358/74کتاب کار وتمرین محاسبات فنی عمومی6

90 به بعد551/9راهنماي معلم محاسبات فنی عمومی7

90 به بعد 359/61شناخت فلزات  همراه با لوح فشرده 8

89 به بعد356/1مبانی تکنولوژي برق صنعتی9

88 به بعد359/37کارگاه مقدماتی مکانیک10

358/5293کارگاه ریخته گري111

89 به بعد358/53گزارش کار فعالیت هاي کارگاهی کارگاه ریخته گري 121

1

8
9
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11 10
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712

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته متالورژي

گروه مواد
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشی
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضی 3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی 23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
89 به بعد497/8فیزیک2 همراه با لوح فشرده 4
90 به بعد552/8راهنماي معلم فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 5
88 به بعد472/7شیمی 62
88 به بعد 480/4اصول متالوژیکی ریخته گري همراه با لوح فشرده 7
90 به بعد551/8راهنماي معلم اصول متالوژیکی ریخته گري8
87 به بعد478محاسبات فنی تخصصی 9
90 به بعد478/1کتاب کار و تمرین هنرجو محاسبات فنی تخصصی10
91 به بعد554/6راهنماى معلم محاسبات فنى تخصصى11
89 به بعد478/7رسم و مدل قالب 12
88 به بعد489/7آزمایشگاه متالورژي همراه با لوح فشرده 13
88 به بعد487/2تکنولوژي و کارگاه مدلسازي  همراه با لوح فشرده 14
90 به بعد471/9کارگاه ریخته گري 152
90 به بعد472گزارش کار فعالیت هاي کارگاهی کارگاه ریخته گري 162

1

15
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته متالورژي

گروه مواد
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پایه تحصیلی : دوم

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

90 به بعد359/56رسم فنی عمومی 1

90 به بعد358/76کتاب کار رسم فنی عمومی2

83 به بعد358/26علوم زمین و آزمایشگاه 3

83 به بعد 358/33حفاري (چالزنی و آتشکاري)4

83 به بعد 358/32تکنولوژي استخراج معدن 51

فیلم 6 با  همراه   1 معدن  استخراج  کارگاه  و  تکنولوژي 
آموزشی

83 به بعد 358/31

83 به بعد 358/39نقشه برداري عمومی و عملیات 7

89 به بعد 356/1مبانی تکنولوژي برق صنعتی 8

88 به بعد359/37کارگاه مقدماتی مکانیک 9

8 7

6
5 4

3 1

9

2

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته معدن

گروه مواد
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وم
 س

ی:
صیل

 تح
ایه

پ

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

چاپ معتبرکد

88 به بعد482/8ریاضى3 همراه با لوح فشرده 1
88 به بعد450/7کتاب کار دانش آموز ریاضی23
89 به بعد551/3راهنماي معلم ریاضی 33
92به بعد486/2مبانی وکاربرد رایانه 4
89 به بعد497/8فیزیک 2 همراه با لوح فشرده 5
90 به بعد552/8راهنماى معلم فیزیک  2 همراه با لوح فشرده 6
91 به بعد458/3اکتشاف معدن 7
91 به بعد492/2فرآوري مواد معدنی 8
83 به بعد493/8خدمات فنی در معادن همراه لوح فشرده 9
83 به بعد497/3تکنولوژي استخراج معدن 102
83 به بعد498/5تکنولوژي و کارگاه استخراج معدن 112
83 به بعد493/9تعمیرو نگهداري تجهیزات معدن 12
83 به بعد476/2نقشه برداري معدن و عملیات 13
83 به بعد469کارگاه اتومکانیک معدن 14

45

13

12

14

11

10 9

1
23

6

7

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی ویژه رشته معدن

گروه مواد
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جدول شماره ي 3 : فهرست جغرافیاي استان به تفکیک استان ها 

چاپ معتبر (سال)کد کتابعنوان کتابردیف
92 به بعد236جغرافیاي استان تهران1
92 به بعد236/1جغرافیاي استان قم2
92 به بعد236/2جغرافیاي استان سمنان*3
92 به بعد236/3جغرافیاي استان مرکزي4
92 به بعد236/4جغرافیاي استان مازندران 5
92 به بعد236/5جغرافیاي استان گیالن6
92 به بعد236/6جغرافیاي استان زنجان7
92 به بعد236/7جغرافیاي استان همدان 8
92 به بعد236/8جغرافیاي استان اصفهان9

92 به بعد236/9جغرافیاي استان لرستان **10
92 به بعد237جغرافیاي استان خراسان رضوي11
92 به بعد237/1جغرافیاي استان فارس12
92 به بعد237/2جغرافیاي استان  آذربایجان شرقی13
92 به بعد237/3جغرافیاي استان آذربایجان غربی14
92 به بعد237/4جغرافیاي استان اردبیل 15
92 به بعد237/5جغرافیاي استان خوزستان16
92 به بعد237/6جغرافیاي استان کردستان **17
92 به بعد237/7جغرافیاي استان کرمانشاه18
92 به بعد237/8جغرافیاي استان بوشهر19
92 به بعد237/9جغرافیاي استان یزد20
92 به بعد237/10جغرافیاي استان  کرمان21
92 به بعد237/11جغرافیاي استان سیستان و بلوجستان  22
92 به بعد237/12جغرافیاي استان کهکیلویه و بویر احمد  23
92 به بعد237/13جغرافیاي استان چهارمحال و بختیاري 24
92 به بعد237/14جغرافیاي استان ایالم 25
92 به بعد237/15جغرافیاي استان هرمزگان 26
92 به بعد237/16جغرافیاي استان قزوین 27
92 به بعد237/17جغرافیاي استان گلستان 28
92 به بعد237/18جغرافیاي استان  خراسان شمالی29
92 به بعد237/19جغرافیاي استان  خراسان جنوبی ***30
92 به بعد237/20جغرافیاى استان البرز31

* در شهرستان هاي سرفه چاپ 93 توزیع شود.
** موجودي سال قبل به صورت متمرکز توزیع شود.

*** در شهرستان طبس چاپ 93 توزیع می شود.
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فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی تألیفی ویژه رشته هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات
 در شاخه فنی وحرفه اي  توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي وکاردانش 

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

359/52ابزار شناسی و عملیات کارگاهی1

488/8اجزاء ماشین2

463/9استاتیک و دینامیک مقدماتی3

353/93اصول اندازه گیري الکتریکی4

358/42اصول تغذیه دام5

359/69اصول تکنولوژیکی ریخته گري6

358/14اصول حسابداري7

359/76اصول حسابداري (1)8

489/2اصول حسابداري (2)9

495/3اصول طراحى صحنه10

493/4اصول کنترل کیفیت11

480/4اصول متالوژیکی ریخته گري12

359/49اصول مکانیک دریایی 1 وکارگاه13

479اصول مکانیک دریایی 2 و کارگاه 14

485/3اصول و مبانی ماسک و گریم 15

450/4اصول و مبانی نمایش عروسکی16

358/24اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان17

458/3اکتشاف معدن18

359/42الکترونیک عمومی 191

490/5الکترونیک عمومی 202

488/3الکترونیک کاربردي 21

359/83الگو 221

488الگو 232

491/3الگو دوخت لباس کودك 241

471/6الیاف نساجی25

358/25الیاف نساجی و آزمایشگاه26

358/46امور عمومی بازرگانی27

472/2اندازه گیري دقیق28

494/7ایستایی ساختمان29

346ایمنی و کمکهاي نخستین30
358/28آب و خاك و گیاه31

359/60آب وخاك32

357/2آتش نشانی33

359/94آزمایشگاه اندازه گیري الکتریکی34

473/2آزمایشگاه اندازه گیري دقیق35

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

355/5آزمایشگاه زیست شناسی36

359/8آزمایشگاه شناخت مواد37

359/86آزمایشگاه شیمی آلی 381

459/4آزمایشگاه شیمی تجزیه 391

359/98آزمایشگاه شیمی عمومی40

472/1آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو (جلد1و2)41

489/7آزمایشگاه متالورژي41

358/3آزمایشگاه مجازي 1 همراه با لوح فشرده42

466/6  آزمایشگاه مجازي2 همراه با لوح فشرده43

474/2آزمایشگاه مواد اولیه سرامیک44

484/6آزمون هاي ورزشی45

492/6آشنایی با بناهاي تاریخی46

470/5آشنایی با دستگاههاي کمک ناوبري47

359/30آشنایی با صنایع دستی ایران 481

450/2آشنایی با مکاتب نقاشی49

358/37آشنایی با هنرهاي تجسمی50

358/61آشنایی باادبیات کهن ایران و جهان51

359/33آمادگی جسمانی52

471/3آماده سازي مواد اولیه سرامیک53

358/38آناتومی54

493/1بافندگی55

451/7بانک اطالعاتی56

359/27بدمینتون57

492/9برق تأسیسات58

358/70برنامه سازي 1 59 451برنامه سازي 2 60

451/5برنامه سازي3 61

358/67بسته هاي نرم افزاري 621

358/69بسته هاي نرم افزاري 632

451/6بسته هاي نرم افزاري 3 جلد دوم64

451/1بسته هاي نرم افزاري 3 جلد اول65

492/1بسکتبال 661

357/3بقادر دریا67

486/1بهداشت خانواده68

483بهداشت روانی69
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عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

359/13بهداشت فردي و عمومی70

458بهداشت مادر وکودك71

494/2بهداشت وایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی72

481/2بیماریهاي شایع کودکان73

475پایه و اصول صفحه آرایی 74

464/2پرروش دام75

470پرورش آبزیان76

496/5پرورش خالقیت در کودکان77

472/8پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم78

466/4پرورش طیور79

483/4پمپها و ماشینهاي آبیاري80

497/9تاریخ هنر ایران81
356/5

470/7تاریخ هنر جهان82
358/40

495/8تأسیسات برودتی83

359/39تأسیسات بهداشتی ساختمان84

494/6تأسیسات حرارتی85

489/3تأسیسات ساختمان86

466/1تأسیسات نساجی87

497/4تجهیزات و ماشینهاي باغبانی88

486/7تدارك و تهیه غذا89

359/74تراشکاري 901

468/5تراشکاري912

358/47تراکتور (کاربرد وسرویس)92

359/78ترسیم فنی ونقشه کشی93

358/55تشریح و فیزیولوژي دام 94

359/32تعلیم و تربیت اسالمی95

493/9تعمیر و نگهداري تجهیزات معدن96

481/3تغذیه وبهداشت مواد غذایی 97

491/2تکنولوژى وکارگاه قالب بندي و آرماتور98

358/32تکنولوژي استخراج معدن 991

497/3تکنولوژي استخراج معدن 1002

480/1تکنولوژي سازه هاي چوبی101

489/5تکنولوژي شاسی و بدنه102

359/58تکنولوژي کارگاه صنایع چوب103

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

359/70تکنولوژي مواد104

492/7تکنولوژي موتورهاي دیزلی105

359/44تکنولوژي مولد قدرت106

463/1تکنولوژي و کاربرد برق در ماشین ابزار107

498/5تکنولوژي و کارگاه استخراج معدن 1082

489تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی 109

499/5تکنولوژي و کارگاه پس از چاپ110

358/63تکنولوژي و کارگاه پیش از چاپ 1111

450/5تکنولوژي و کارگاه پیش از چاپ 1122

359/90تکنولوژي و کارگاه تعمیر لوازم خانگی113

359/45تکنولوژي و کارگاه تغییر شکل نیمساخته 1141

487/1تکنولوژي و کارگاه تغییر شکل نیمساخته 1152

486/9تکنولوژي و کارگاه جوش برق116

359/50تکنولوژي و کارگاه جوش گاز117

356/4تکنولوژي و کارگاه جوشکاري118

499/7تکنولوژي و کارگاه چاپ119

487/3تکنولوژي و کارگاه ریخته گري120
357/6

487/9تکنولوژي و کارگاه سیم پیچی 121

358/59تکنولوژي و کارگاه عمومی سرامیک122

487/2تکنولوژي و کارگاه مدلسازي123

جزوهتکنولوژي و کارگاه نقشه کشی124

358/31تکنولوژي وکارگاه استخراج معدن 1251

484/2تنیس روي میز 1261

464/1تولید محصوالت باغی127

467تولید محصوالت زراعی128

359/25تولید و کاربرد مواد آموزشی129

486/8تیراندازي دختران130

359/53جانورشناسی  و آزمایشگاه131

487/4جدول مسابقات ورزشی132

491/7چاپ و تکمیل پارچه133

483/8حجم سازي134

450/3حجم سازي 1351

492/5حجم شناسی و ماکت سازي  136

495/7حسابداري شرکتها مقدماتی137

476/4حسابداري صنعتی مقدماتی138

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی تألیفی ویژه رشته هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات
 در شاخه فنی وحرفه اي  توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي وکاردانش 
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عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

495/6حسابداري عملی139

358/33حفاري (چالزنی و آتشکاري)140

358/45حفظ نباتات (1)141

450حفظ نباتات (2)142

484/4حقوق خانواده در اسالم 143

486خانواده در اسالم144

493/8خدمات فنی در معادن145

469/6خشک کردن و نگهداري چوب146

491/6خط در گرافیک147

463خواص فیزیکی و مکانیکی چوب148

359/89خوشنویسی149
467/1

359/34خیاطی 1501

485/9خیاطی 1512

357دامپروري152
498/1

488/2دو  و میدانی 1531

359/84دوخت 1541

488/1دوخت 1552

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

554/6راهنماى معلم محاسبات فنى تخصصى متالورژى174

553/2راهنماى معلم محاسبات فنى تخصصى صنایع فلزى175

553/5راهنماى معلم الکترونیک عمومى 1762

553/4راهنماي معلم مدارهاي الکتریکی 177

359/75رسم فنی برق178

488/6رسم فنی تخصصی179
489/4

487/6رسم فنی تخصصی (صنایع فلزي)180

479/1رسم فنی صنایع چوب181

359/56رسم فنی عمومی182
499/9

358/54رسم فنی عمومی تأسیسات183

359/35رسم فنی عمومی صنایع چوب184

358/17رسم فنی ونقشه کشی عمومی ساختمان185

478/7رسم مدل و قالب186

491/5رنگ شناسی تخصصی لباس187

359/82رنگرزي188

359/11روان شناسی عمومی189

484/1روان شناسی رشد190

464روش مخابرات بین المللی دریایی191

359/64روش هاي اجرایی ساختمان سازي192

496/4روش هاي تعیین موقعیت 193

462/5روش هاي ماهیگیري194

482/8ریاضی (3)195

480/5ریاضیات امور مالی196

359/97ریسندگی197

486/5زبان تخصصی ناوبري198

498/4زبان تخصصی تربیت بدنی 199

450/6زبان تخصصی کامپیوتر200

498زراعت و باغبانی عمومی201
358/4

355/4زیست شناسی صنایع غذایی202

359/36زیست شناسی مدیریت خانواده 203

359/99زیست شناسی کودکیاري204

358/44ژیمناستیک  دختران205

359/68ژیمناستیک پسران206

493/3ساخت پروژه207

496/1دیمکاري156

554راهنماى معلم مبانى طراحى معمارى157

551/7راهنماى معلم اصول حسابدارى1582

551/8راهنماى معلم اصول متالوژى ریخته گرى159

552/1راهنماى معلم رنگ شناسى لباس160

552/2راهنماى معلم عملیات دستگاهى در صنایع شیمیایى161

552/3راهنماى معلم عملیات میکروبیولوژى162

552/8راهنماى معلم فیزیک 1632

552راهنماى معلم مبانى تصویر سازى 164

551/5راهنماى معلم مبانى هنرهاى تجسمى165

551/6راهنماى معلم محاسبات فنى کشاورزى166

358/74راهنماى معلم محاسبات فنى عمومى167

552/4راهنماى معلم میکروبیولوژى168

552/6راهنماى معلم هندسه ترسیمى169

551/2راهنماى معلم کتاب کارگاه گرافیک 170

554/8راهنماى معلم کتاب کارگاه محاسبه و ترسیم 1712

554/7راهنماى معلم محاسبات فنى 1722

554/9راهنماى معلم محاسبات فنى ساختمان 173

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی تألیفی ویژه رشته هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات
 در شاخه فنی وحرفه اي  توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي وکاردانش
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عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

478/5ساخت وتعمیر ادوات صید208

359/43ساختمان و تعادل کشتی209

358/71ساز شناسى جهانى 2101

451/8ساز شناسى جهانى 2112

452سازشناسى ایرانى212

460/6سازمان و مدیریت213

451/3سخت افزار214

494/4سردخانه و انبار215

358/66سیستم عامل  جلد اول216

358/68سیستم عامل جلد دوم217

451/4شبکه هاي رایانه اي و همراه با لوح فشرده218

473/6شکل دادن و پخت سرامیک ها219

358/11شنا 2201

486/3شناخت تأسیسات  و اماکن ورزشی221

359/19شناخت صنایع شیمیایی222

358/60شناخت مواد صنعتی223

359/85شناخت مواد ومصالح224

359/55شناخت و خواص مواد225

472/7شیمی 2262

359/87شیمی آلی 2271

460شیمی تجزیه 2281

494/5شیمی تخصصی سرامیک229

358/22شیمی عمومی230

490/4شیمی معدنی 2311

357/9صنایع غذایی232

359/92طراحی 2331

489/9طراحی 2342

494/8طراحی اندام ولباس235

490/8طراحی و تجزیه پارچه236

358/15عکاسی 2371
497/6

471/8عکاسی (2)238

489/1علم مناظر ومرایا239

358/26علوم زمین و آزمایشگاه240

492/3عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی241

358/23عملیات مساحی242

359/71عملیات میکروبیولوژي243

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

497/5عملیات نقشه برداري عمومی244

488/4عناصر و جزئیات 2451

492/8فتوگرامتري مقدماتی246

483/2فرآورده هاي گیاهی247

482/6فرآورده هاي دامی248

492/2فرآوري مواد معدنی249

459/5فرآیند هاي شیمیایی250

496/2فعالیتهاي آموزشی پیش دبستانی251

499فن آوري چاپ252

492/4فنآوري ساختمانهاي بتنی253

459/3فنآوري ساختمانهاي فلزي254

359/79فنون مراقبت و نگهداري کودك255

359/65فوتبال پسران256

497/8فیزیک 2572
359/54

358/50فیزیک مکانیک258

495فیزیک نساجی و آزمایشگاه259

359/9فیزیک و آزمایشگاه260

359/7فیزیک و آزمایشگاه آزمایشى261

497/7فیزیولورژي 2621

476/5قوانین راه و وظایف افسر نگهبان در دریا263

463/2کار خواص فیزیکى و مکانیکى چوب264

358/76کار رسم فنى265

359/12کار فیزیک و آزمایشگاه266

471/2کار مدارهاى الکتریکى267

477/9کار محاسبات فنى تخصصى268

358/74کار محاسبات فنى عمومى269

358/75کار میکروبیولوژى270

356/2کار محاسبات فنى 2711

463/3کار رسم فنى تخصصى272

461/4کار کارگاه تاسیسات برودتى273

491/9کاربرد رایانه در حسابداري274

358/47کاربرد و سرویس تراکتور275
482/5

498/7کاربرد و نگهداري لوازم خانگی276

495/9کاربردرایانه در نقشه برداري همراه با لوح فشرده277

490/7کاربردرایانه در نقشه کشی معماري278

469کارگاه اتو مکانیک معدن279

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی تألیفی ویژه رشته هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات
 در شاخه فنی وحرفه اي  توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي وکاردانش 
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عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

488/7کارگاه الکترونیک عمومی (جلد1و2)280

359/62کارگاه الکترونیک مقدماتی 281

463/7کارگاه انتقال قدرت282

497/1کارگاه بافندگی283

490/6کارگاه برق تأسیسات284

494/9کارگاه تأسیسات برودتی285

359/40کارگاه تأسیسات بهداشتی286

496کارگاه تأسیسات حرارتی287

470/2کارگاه تولید صنایع چوب288

358/30کارگاه جوش 2891

496/6کارگاه جوش 2902

358/20کارگاه چاپ دستی 2911

494/1کارگاه چاپ و تکمیل نساجی292

494کارگاه رنگ در نقاشی293

358/10کارگاه رنگرزي294

358/52کارگاه ریخته گري 2951

471/9کارگاه ریخته گري 2962

358/49کارگاه ریسندگی297

474/4کارگاه ساخت وتولید298

358/29کارگاه ساختمان299

359/73کارگاه سیم کشی 3001
498/3

359/80کارگاه سیم کشی 3012

469/7کارگاه شاسی و بدنه302

470/6کارگاه شکل دادن و پخت سرامیک ها303

358/57کارگاه صنایع دستی بافت قالی وگلیم304
498/3

484/3کارگاه صنایع دستی  چوب305

484/7کارگاه صنایع دستی سفالگري306

485/4کارگاه صنایع دستی فلز307

359/77کارگاه طراحی نقوش سنتی 3081

493/5کارگاه عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی309

459/2کارگاه فرآیندهاي شیمیایی310

487/7کارگاه ماشین ابزار311

358/34کارگاه محاسبه و ترسیم 3121

498/6کارگاه محاسبه و ترسیم 3132

359/46کارگاه مقدماتی چوب314

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف 
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

359/37کارگاه مقدماتی مکانیک 315

356/7کارگاه مکانیک عمومی316

359/38کارگاه مکانیک عمومی تأسیسات317

490کارگاه موتورهاي دیزلی318

359/47کارگاه مولد قدرت 3191

359/48کارگاه مولد قدرت 3202

496/3کارگاه نقاشی321

492کارگاه نگارگري322

485/6کارگاه هنر دستی 3232

450/7کاِر دانش آموز ریاضی 3243

478/1کار وتمرین محاسبات فنی تخصصی325

483/7کشتی پسران  326

358/8کلیات اقتصاد327

357/4کمک هاي اولیه پزشکی در دریا328

494/3کنترل و تنظیم دستگاههاي  نقشه برداري329

359/28گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیرى الکتریکى330

461/3گزارش کار تاسیسات حرارتى331

474/7گزارش کار تکنولوژى و کارگاه ریخته گرى 332

482/7گزارش کار تکنولوژى و کارگاه قالب بندى آرماتور333

358/78گزارش کار تکنولوژى و کارگاه عمومى سرامیک334

472گزارش کار ریخته گرى 3352

498/2گزارش کار عملیات نقشه بردارى عمومى336

450/8گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی 337

359/74گزارش کار فعالیت کارگاهى تراشکاري 3381

491/8گزارش کار تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی 339

358/13گزارش کار فعالیتهاى آزمایشگاهى شیمى عمومى340

474/6گزارش کار فعالیت هاى کتاب کارگاهى کارگاه ساخت وتولید341

470/2گزارش کار فعالیت هاى کارگاه تولید صنایع چوب342

358/53گزارش کار فعالیت کارگاه ریخته گري 3431

358/62گیاه شناسى344

477/2ماشین آالت سرامیک345

346AC 490/2ماشین هاى الکتریکى

347DC 490/1ماشین هاي الکتریکی

482/9ماشینهاي تهیه زمین و کاشت348

358/35ماشینهاي ثابت کشاورزي جلد اول349

358/72ماشینهاي ثابت کشاورزي جلد دوم350

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی تألیفی ویژه رشته هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات
 در شاخه فنی وحرفه اي  توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي وکاردانش
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عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

496/9ماشینهاي داشت و برداشت351

495/1ماشینهاي زراعی352

499/9ماشینهاي صنایع غذایی353

331مبانى نظرى و ساختار موسیقى ایرانى354

358/18مبانی برق355

495/2مبانی تصویر سازي356

356/1مبانی تکنولوژي برق صنعتی357
498/8

358/64مبانی چاپ358

358/43مبانی دریانوردي ساحلی و تخمینی 359

489/8مبانی دیجیتال360

499/1مبانی رادار و وسایل کمک ناوبري361

358/65مبانی رایانه362

491/4مبانی طراحی معماري363

359/59مبانی علوم دریایی و شناخت شناورها364

466/9مبانی مخابرات و رادیو365

359/31مبانی نقشه برداري366

486/2مبانی و کاربرد رایانه367
358/41

358/21مبانی هنرهاي تجسمی368

479/5مبانی هیدرولیک صنعتی369

487متالورژي عمومی و شناخت مواد صنعتی370

491متره و برآورد371

464/7محاسبات در سرامیک372

495/5محاسبات فنی373

356محاسبات فنی 3741

461/8محاسبات فنی 2 نقشه کشی عمومی 375

493/6محاسبات فنی 2 مکانیک خودرو376

478/3محاسبات فنی 2 صنایع چوب377

475/2محاسبات فنی 3 صنایع چوب378

478محاسبات فنی تخصصی متالورژي379

450/1محاسبات فنی تخصصی چاپ380

488/5محاسبات فنی تخصصی صنایع فلزي381

359/91محاسبات فنی ساختمان382

358/51محاسبات فنی عمومی متالورژي383

489/6محیط زیست دریایی384

487/8مدارهاي الکتریکی 385

عنوان اجزاء بسته آموزشیردیف
(کتاب درسی، فیلم آموزشی ،نرم افزار)

کد

486/6مدیریت خانواده و هزینه ها386

359/96مساحی387

462/8مساحی و نقشه برداري388

481/4مشاهده کودك در مراکز پیش از دبستان389

359/81مصالح ساختمان390

359/4مفاهیم و روشهاي آماري 3911

469/8مفاهیم و روشهاي آماري 3922

497/2مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان393

491/1مکاتبات اداري394

359/57ملوانی 3951

485/7ملوانی 2 و تخلیه بارگیري396

485/5منابع طبیعی و محیط زیست397
358

358/56مواد اولیه سرامیک398

499/8مواد شناسی چاپ399

359/72موتورهاي احتراقی400

358/27میکروبیولوژي401

359/61میکروبیولوژي صنایع غذایی402

485/8ناوبري ساحلی تخمینی و کار با نقشه403

451/2نرم افزارهاي چند رسانه اي 404

66/359نقشه بردارى ساختمان405

475/4نقشه برداري406

493نقشه برداري عمومی407

358/39نقشه برداري عمومی وعملیات408

476/2نقشه برداري معدن وعملیات409

359/51نقشه کشی 4101

488/9نقشه کشی 4112

460/9نقشه کشی به کمک کامپیوتر412

497نقشه کشی تأسیسات413

493/7نقشه کشی فنی ساختمان414

499/6نقشه کشى معمارى415

359/88والیبال 4161

484هندبال 417

359/95هندسه نقشه برداري418

487/5هندسه ترسیمی419

485هندسه نقوش 4201

468/9هواشناسی421

فهرست اجزاء بسته هاي آموزشی تألیفی ویژه رشته هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات
 در شاخه فنی وحرفه اي  توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي وکاردانش 


