
 

را��مای ��� ��ی    
���ی�ی ��وه 

 سا�ت و �و�ید:     ��� ای  -

���ی�ی 
 سا��مان:  ��� ای -ر��ه 

 

 ��ت ��ویب � �ورای عا�ی آ�وزش و �ورش

 

١٤٠٠� سال : �ر� ا�تبار  

 � � �قاضای  بازار کار � �ل ��ور:   ٢٠٠٠٠ ���

 ��ر ��وب �ورای عا�ی آ�وزش و�ورش

 



۲ 

 

دومنگارش 



۳ 

 :فهرست 
 5 ................................................................................................................................................. مقدمه

 7 ...................................................................................................................... یلیتحص شاخه و دوره اهداف

 7 ............................................................................................................ دیتول و ساخت گروه ضرورت و تیاهم

 7 ................................................................................................................... گروه یلیتحص يها رشته جدول

 8 ................................................................................ دیتول و ساخت گروه در يا حرفه -یلیتحص تیهدا يرهایمس

 10 ......................................................................................... دیتول و ساخت گروه در دهم هیپا یشغل دروس جدول

 10 ............................................................................................. دیتول و ساخت گروه یدرس برنامه ییاجرا  الزامات

 10 ........................................................................ دیتول و ساخت گروه یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

 12 ...................................................................................................... ساختمان یلیتحص رشته ضرورت و تیاهم

 13 ................................................................................................................................ یآموزش یازسنجین

 14 .......................................................................................... ):آموزش یسنج امکان( یآموزش حرفه واحد انتخاب

 15 .................................................................................................................. ساختمان رشته تفصیلی اهداف

 16 .......................................................................................... ساختمان رشته به يورود آموزان دانش  يها یژگیو

 17 .................................................................... یکاردان دوره در  شیگرا و  گروه -رشته در یلیتحص تیهدا يرهایمس

 18 ........................................................................................................... ساختمان رشته در احراز قابل مشاغل

 19 ...................................................................................................... ساختمان رشته يا حرفه توسعه يرهایمس

 20 ...............................................................ساختمان رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يا حرفه يهایستگیشا

 21 ...............................................................ساختمان رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يا حرفه يهایستگیشا

 22 ..............................................................ساختمان رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يا حرفه يهایستگیشا

 23 ..............................................................ساختمان رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و يا حرفه يهایستگیشا

 24 ................................................................................................... ساختمان رشته در یفن ریغ يها یستگیشا

 25 ............................................................................................. ارزشیابی براي کارها و هاي شایستگی بندي گروه

 26 ............................................................................................. ارزشیابی براي کارها و هاي شایستگی بندي گروه

 27 ................................................ کاردانش و يا حرفه و یفن يها شاخه ساختمان اي حرفه-تحصیلی رشته دروس جدول

 L1................................................................................................... 28 سطح ساختمان ماهر کارگر آموزش نقشه

 L2 ............................................................................................. 29 سطح ساختمان نیتکنس کمک آموزش نقشه

 30 ...................................................................................... ساختمان رشته هاي شایستگی – دروس تطبیق جدول



٤ 

 31 .................................................................................................. ساختمان رشته ییاعطا مدارك و نامه یگواه

 33 ........................................................................... ساختمان رشته در  يریادگی ـ یاددهی يراهبردها انتخاب اصول

 34 .............................................................................. ساختمان رشته در یلیتحص شرفتیپ یابیارزش انتخاب اصول

 35 ............................................................................................ ساختمان رشته  آموزان هنر يا حرفه يتهایصالح

 36 .................................................................................................. ساختمان رشته یدرس برنامه ییاجرا الزامات

 37 ............................................................................. ساختمان رشته یدرس برنامه اصالح و بهبود و یابیارزش ندیفرا

 38 .................................................................................................. ساختمان رشته دروس  یآموزش بسته ياجزا

 
 
 



٥ 

 مقدمه
 تحصیلی و رشته گروه ساختمان و معماري اهداف بر مشتمل است رشته ساختمان سندي درسی ي برنامه راهنماي
 یادگیري - یاددهی هاي روش ارایه محتوا، تنظیم اصول دروس، اهداف درسی، ي برنامه بر حاکم منطق و رویکرد ساختمان،

 .یابی ارزش هاي شیوه ارایه و مناسب

و کارشناسان آموزشی می باشد  آموزشی هاي بسته و مؤلفان و تولیدکنندگان آموزشی مجریان عمل راهنماي سند این 
 .هاي اجراي برنامه درسی رشته ساختمان نیز هستمؤلفهضمن اینکه حاوي فرضیات طراحی، 

ترین رشته هایی  است که کشورمان در آن صاحب فناوري بوده و شاهکارهاي ساختمانی رشته ساختمان از قدیمی
نیاز به مسکن به عنوان یکی از نیازهاي اولیه هر انسان است و بایستی توسط . نیاکان ما خود مدعاي این مطلب است

  .اي کار داراي صالحیت ساخته شود که مستلزم پرورش نیروي ماهر در ساختمان استنیروه

المللی حرف و مشاغل، سازمان پس از انجام نیاز سنجی شغلی از طریق منابع مختلف از قبیل مرکز آمار ایران، نظام بین
کمک تکنسین و تکنسین اي کشور و بخش خصوصی، طراحی مفهومی حرفه در سه سطح کارگر ماهر، فنی و حرفه

انجام شد؛ سپس با برگزاري کارگاه دیکوم وظایف و  ISCO2008بندي حرف و مشاغل المللی طبقهمنطبق با نظام بین
تنظیم گردید؛ در ادامه با برگزاري جلسات با شاغلین حرفه اي  این صنعت، تحلیل ) جدول تحلیل حرفه(تکالیف کاري 

و شایستگی حرفه و در پی آن طراحی مفهومی استاندارد ارزشیابی حرفه و در ادامه در تکالیف کاري و تدوین استاندارد 
 .دنیاي آموزش طراحی درس و پیمانه و سپس جدول دروس ساالنه و هفتگی تهیه گردید
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 
 شاخه فنی و حرفه اي

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

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

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی مهارت

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

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

هت نیـل  بایست به وسیله گروهی از صنعت تبدیل به تجهیزات و وسایل جبه عبارتی حاصل تفکري خالقانه و ابداعات علمی و فنی می
از طرف دیگر این تولیدات بایستی از هر جهت داراي کیفیت حداکثري باشند که تنها راه رسیدن به آن نگرش تولیـد  . به اهداف گردد

 . لذا گروه ساخت و تولید به منظور نیل به چنین اهدافی تشکیل شده است. افزارمند درست و مبتنی بر اصول است
 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت

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

فناوري خودرو  -071410الکترونیک-071310الکتروتکنیک-068810افزار رایانه ايشبکه و نرم  -073220عمران
 0715 40هاي صنعتیفناوري ماشین -071620ماشین هاي کشاورزيفناوري  -071610
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 ساخت و تولید حرفه اي در گروه -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 ساخت و تولید مشترك گروه جدول دروس

 

 1:کد  گروه تحصیلی  ساخت و تولید: گروه تحصیلی

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

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

 0732100110 ساختمان سازي سنتی 1
مشترك در 

 گروه
 0702و0605و0603و0602و0601و0202و0201و0301 180 120 دهم

، به کار گیري فناوري هاي ) 13N(حل مسأله، )12N(تصمیم گیري 
،  )63N(، مدیریت کیفیت  )53N(، نقش در تیم  )42N(مناسب 

،  )67N(، مدیریت منابع انسانی  )66N(مدیریت مواد و تجهیزات 
 )73N(، درستکاري  )72N(مسئولیت پذیري 

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         

 



۱۰ 

 ساخت و تولیددروس شغلی پایه دهم در گروه جدول 
 

 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 اي رایانه افزار نرم و شبکه ساخت مصنوعات فلزي سبک فناوري فلزي
 سیستم نگهداري و اندازي راه نصب،
 کاربردي افزارهاي نرم و عامل

 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 فناوري چوب  و کاغذ

 سنتی سازي ساختمان ساختمان يکشاورز ينهایوکاربردماش ينگهدار فناوري ماشینهاي کشاورزي

 ---- عمران ---- فناوري ماشین هاي صنعتی

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

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

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

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

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

 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛
 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
هنگ سازي و نهادینه کردن آن با اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرون     بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فر .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؛
ر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهت ارتقاي سـطح  ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اث .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 
 .سال برنامه درسی گروه ساخت و تولید  مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 ساختماناهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 
در جوامع بشري سابقه بسیار طوالنی داشته و شاید بتوان قدمت آن را مصادف با خلقت  سرپناهنیاز به احداث 

قبل از این که انسان بخواهد در هر زمینه دیگري تمرکز و پیشرفت داشته باشد باید احساس انسان دانست، چرا که 
بیشتر، علوم مرتبط با این بخش  ايهبا رشد فکري بشر و تالش در جهت ساخت وسایل با قابلیت .امنیت داشته باشد

به رشته اي کامال مستقل و  ساختماننیز گسترش یافته و طی دهه هاي گذشته با پیشرفت شتابان تکنولوژي، رشته 
 کارآمد در جوامع بشري تبدیل گردیده است

گر به طور بسیاري از صنایع دیو ارتباط تنگاتنگ این صنعت  ساختمان سازيامروزه با پیشرفت قابل مالحظه 
به جایگاه عظیمی دست یافته و سهم زیادي از نیروي شاغل در کشور را به خود اختصاص  مستقیم و غیر مستقیم

، سطح اطالعات و مهارت شاغلین این رشته ستردگی تکنولوژي هاي به کار رفتههمچنین با توجه به گ. داده است
 .تناسب با دنیاي کار در این رشته ضروري استجوابگوي نیازهاي جامعه نبوده و تربیت نیروهاي متخصص م

شده در این حوزه نشان می دهد، نظام آموزشی سابق در خصوص تربیت نیروي ماهر  مطالعه پژوهش هاي انجام
متناسب با نیاز دنیاي کار چندان موفق نبوده و بسیاري از فارغ التحصیالن این رشته در مشاغل غیر مرتبط به فعالیت 

ی کافی نبوده و پس از همچنین نیروهاي تربیت شده در این نظام آموزشی داراي سطح مهارت. مشغول گردیده اند
بوده اند که این امر پایان تحصیل مجبور به گذراندن دوره هاي آموزشی فشرده تخصصی قبل از ورود به بازار کار 

 .مستلزم پرداخت هزینه  و زمان اضافی براي کشور خواهد بود

در نظام آموزش فنی و ، برنامه ریزي آموزشی دقیق و ایجاد تغییرات کارآمد ساختمانبا توجه به اهمیت رشته 
حرفه اي کشور در جهت افزایش بهره برداري از آموزش هاي مهارتی این رشته و تربیت نیروي متخصص متناسب با 

 .نیاز بازار کار ضرورت دارد

 



۱۳ 

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

خیل  که نه تنها به حساب آمدهیکی از بزرگترین صنایع  ساختماندر کشور ایران صنعت . صنایع آن کشور است
 20انداز  بر اساس هدف سند چشم. این صنعت اختصاص داردهاي مختلف  حوزهعظیمی از نیروي کار کشور به 

که خود نشان دهنده اهمیت این  اشته باشدد% 12ساختمان رشدي معادل باید صنعت  1404ساله کشور در سال 
 . صنعت می باشد 

ر و تحصیل کرده هاي ماه ، وجود کارگران و تکنسینصنعتساختمانبا توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي در 
اي آموزش و  فنی و حرفه چنین نیروهایی بر عهده نظام آموزششود که سهم زیادي از تربیت  به خوبی احساس می

 .باشد پرورش می

 . شغل و یا صنعت  می باشد   60و وابسته به ساختمان به حدود مشاغل مربوط میدانی بر اساس مطالعات 

رشد دیگر صنایع کشور منوط به رشد عملیات عمرانی در کشور می باشد و موتور کارشناسان اکثر طبق نظر 
 .محرك آنان  خواهد بود 

،و با در انتظار می رود در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به رشدي که در داخل براي مسکن 
نیز حضور شرکت ها  در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسینظر گرفتن  اوضاع و احوال سیاسی منطقه و جهان  ،

 .چشم گیر بوده و نوید رشد باالئی را میدهد ... و  و گرو هاي اقتصادي ایران در کشور هاي همسایه

متصور شد که توجه به ساختمان 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 گسترش این رشته در
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 711 :گروه فرعی حرفه 

 712 :88کد
 711 :08کد 

 7111 :واحد حرفه
  7121و7129 :88کد
 7111 :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 
 باالخیلی  باال متوسط کم
     

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

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

در آمادگی آموزش و پرورش -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

با توجه . باشد می هاي نگهداري و آموزش هزینه و  ها رگاهتجهیز کا وسایل ومعطوف به هزینه هاي ،اي محسوب گردیده که این هزینه یکی از رشته هاي پرهزینه حوزه فنی و حرفه ساختمانرشته 
ولی بضاعت فعلی آموزش و  توان نقش آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد دولتی در این خصوص بسیار باال دانست ی در ایران میهاي دولتی در تربیت نیروهاي ماهر فن به نقش زیاد بخش

درصد از فارغ التحصیالن در بخش کارگري و کمک تکنسینی ساختمان شاغل شده  20تنها حدود دهد که هاي اخیر نشان می در سال ساختمانمطالعه رشته . پرورش براي این امر کافی نیست
و تربیت هنرآموزان  کیفی تر نمودن آموزش در این بخش بایستی مد نظر باشد که یکی از مهم ترین نیازهالذا توجه به . را می توان یکی از عوامل این مهم دانستنیروهاي غیرماهر  تربیتاند که 

 .ماهر استستادکاران ا
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 ساختمانرشته اهداف تفصیلی 
 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
 تفکر در نقش خود در سیستم  -3
 تجزیه و تحلیل مسئولیت هاي حرفه اي خود  -4
کشف ایده ها و روشه اي نو در هر یک از مراحل               -5

 اجراي کار ساختمان

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
 مثل غار ها کوه ها و  سازه هاي طبیعی پیدایش تدبر در  -3
 تفکر در آیات الهی جهت یادگیري مداوم و مستمر  -4
کشف روش هاي روزي حالل و دوري از روش هاي غیر  -5

 مشروع در کسب و کار حرفه اي 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 مدیریت نیروي انسانی در جهت بهره وريتدبیر در امور  -3
 ارزیابی خیر خواهانه نظرات دیگران در کارها -4
کشف مشکالت شایع و رایج در اجراي کار ها و حل کلی مشکل  -5

 حرفه در زمینه اجرا 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 زیستدر کسب اطالعات الزم براي حفظ محیط پژوهش  -3
 ارزیابی مسئولیت خود در بهداشت محیط کار -4
روش هاي صحیح انجام کار حرفه اي به منظور تجزیه و تحلیل  -5

 صرفه اقتصادي

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 التزام قلبی به اخالق حرفه اي  -3
 اطمینان به مسولیت پذیري خود  -4
باور به توانمندي هاي خود در مدیریت استفاده از نیرو  -5

 هاي انسانی و زمان و منابع مالی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ایمان به توکل بر خدا در هدایت  کارها -3
 اعتقاد قلبی به کمک خداوند و حضور او  -4
 اطمینان به تاثیر درستکاري در رونق کسب وکار حرفه اي  -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ایمان به کار تیمی و ارتباط موثر با دیگران  -3
 باور به وجود نشاط و پویائی در محیط کار  و روابط انسانی درست  -4
 ور اجرایی ساختمان سازياعتقاد به رضایت کارفرما در انجام ام -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ایمان به اخالق حرفه اي در استفاده صحیح از منابع و مصالح -3
 التزام به داشتن مسئولیت حرفه اي در استفاده از امکانات -4
اطمینان به پاداش اُخروي در انجام صحیح وظایف محوله  -5

 ارتیاجرایی و نظ

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 توصیف وظایف خود به عنوان جزئی از سیستم  -3
 تشریح محاسبات الزم و دقیق در بر آورد کلی پروژه -4
توضیح فلسفه و اهداف آیین نامه هاي ساختمانی در  -5

 مراحل اجرا و نظارت 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تشریح احکام اسالمی در در خصوص یادگیري و یاددهی  -3 

 توصیف راه و رسم  مومنان در روا بط کاري و حرفه اي -4
یت هاي اقتصادي حرفه توضیح احکام  اسالمی در فعال -5

 ساختمان

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 بیان تاثیر کار آفرینی در رشد جامعه -3
 توضیح مسئولیت هاي خود در قبال دیگران -4
بیانمشاوره هاي فنی درست به کارفرمایان در نحوه اجرا و مراحل  -5

 کاري

 شایستگی پایه -1
 دیگر حوزه هاي یادگیري شایستگی خاص -2
 توصیف طراحی و محاسبات خود در زیبایی محیط زیست -3
 بیان فرصت هاي شغلی پایدار متناسب با موقعیت منطقه اي -4
توصیف روش هاي نادرست اجرا و پیامدهاي مخرب اسراف در  -5

 انجام وظایف حرفه اي بر محیط زندگی

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)مجاهدت،کارآفرینی،مهارتو

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
عمل به یادگیري مداوم و مستمر در تعیین اقتضایات  -3

 طرح 
 تعالی حس مسئولیت پذیري  -4
بهره برداري از مهارت هاي علمی و عملی و تخصصی خود  -5

 در انجام وظایف محوله در  اجراي ساختمان 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 رشد و تعالی اخالق حرفه اي  -3
 عمل به رعایت انصاف در کارهاي در جهت اجراي عدالت  -4
عمل به احکام اسالمی در زمینه اجراي قرارداد هاي ساخت  -5

 و ساز 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 بهره برداري از اطالعات و فناوري هاي مختلف دیگران -3
 به کارگیري مدیریت صحیح در فعالیت عوامل اجرایی -4
عمل کردن به تعهدات و وظایف حرفه اي مطابق قراردادهاي  -5

 ساخت و اجرا

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 کارکاربرد فناوري نوین جهت بهداشت محیط  -3
تعالی حس خیرخواهی به منظور دستیابی به حیات طیبه  -4

 اُخروي
 به کارگیري اصول فنی در مدیریت منابع پروژه -5

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تقدم داشتن اخالق حرفه اي نسبت به اخالق هاي رایج  -3

 جامعه 
 توجه به خود باوري در انجام وظایف -4
 اهتمام به کسب روزي حالل در کسب و کار حرفه اي  -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 رعایت دقت در محاسبات فنی و غیر فنی و کنترل آنها -3
رعایت نیت خیر خواهانه در مشاوره با صاحبان کار و کار  -4

 فرمایان
تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت در حرفه ساختمان  -5

 سازي

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ارزش نهادن به کار موثر تیمی و تجربه کاري -3
 توجه به روحیه جمع گرایی -4
تعهد به انجام کارهاي محول شده با دقت کامل درحرفه کارگر  -5

ري و حرفه کمک تکنسین تعمیر خودرو ماهر تعمیر خودرو سوا
سواحساس مسئولیت نسبت به اتمام کار با دقت و سرعت در همه 

 مقاطع کاري حرفه اي

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ارزش قائل شدن به فناوري هاي مناسب حفظ محیط زیست -3
 عالقه به وطن دوستی در مدیریت منابع و مصالح -4
ترجیح روش هاي بهینه و سازگار با محیط زیست در ساخت و  -5

 ساز

 



۱٦ 

 ساختمان آموزان ورودي به رشتهدانش هاي  ویژگی
 پایان دوره اول متوسطه اخذ کارنامه قبولی  •
 دارا بودن سالمت کامل جسمانی •
 و حرفه اي در برگه هدایت تحصیلیخذ اولویت فنی ا •
 14حداقل  معدل •
 ورودي تئوري قبولی در آزمون •

 صیل در شاخه فنی و حرفه اي، گروه ساختمان و معماريعالقه به تح •
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 و گرایش  در دوره کاردانی  گروه -در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 
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 مشاغل قابل احراز در رشته ساختمان

 ساختمانکارگر ماهر 

 71110191: کد حرفه

 ساختمانکمک تکنسین 

 71110192: کد حرفه

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 بناي سفت کار 1

 فراش کف  2

 نقشه کش فنی  3

 بردارکمک تکنسین نقشه  4

 عایق کار 5

 پوشش کار کف و دیوار 6

 گچ کار   7

 مجري دیوار و سقف غیر سازه اي 8

 کاشی و سرامیک کار 9

 2نما کار درجه  10

 مجري سقف کاذب 11

 اسکلت کار فلزي 12

 نما کار اسالمی 13

 2ماکت سازدرجه  14

 سقف کار 15

 2اسکلت کار بتنی درجه  16

 بتن ساز 17

 ترازیاب 18

 محاسب فنی 19

 اندود کار 20

 مجري پله 21

 ظریف کار 22

 قالب بند 23

 آرماتور بند 24
 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 اتوکد کار 1

 ازبیلت کار 2

 1اسکلت کار بتنی درجه  3

 تعمیر و نگهدار ساختمان 4

 دستیار  مدیر فنی 5

 طراح معماري محدود 6

 کمک ناظر فنی 7

 گود بردار 8

 1ماکت ساز درجه  9

 مترور 10

 متصدي آزمایشگاه بتن 11

 متصدي آزمایشگاه خاك 12

 متصدي آزمایشگاه مصالح 13

 مجري سازه نگهبان 14

 LSFمجري سازه هاي  15

 مجري قطعات ساختمانی پیش ساخته 16

 مقاوم ساز 17

 1نقشه بردار درجه  18

 2نقشه بردار درجه  19

 1کش  درجه  نقشه 20

 نقشه کش سازه 21

 نقشه کش معماري 22

 1نما کار درجه  23
 



۱۹ 

 ساختمان اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

      
مهندس حرفه 

        اي عمران

مهندس 
حرفه اي 

نقشه 
 برداري

    

مهندس 
حرفه اي 
 معماري

      
سطح 

 پنج

                                 
                                                     

تکنسین ارشد 
ساختمان هاي 

 فوالدي
 

تکنسین 
ارشد 

ساختمان 
 هاي بتنی

 

ارشد  تکنسین
کارهاي عمومی 

 ساختمان
 

تکنسین 
  ارشد آب

تکنسین 
  ارشد راه

تکنسین 
ارشد نقشه 

 برداري
 

تکنسین ارشد 
GIS&RS  

تکنسین 
ارشد نقشه 

کشی 
 معماري

      
سطح 
 چهار

                                       
تکنسین 

ساختمان هاي 
 فوالدي

 

تکنسین 
ساختمان 
 هاي بتنی

 

تکنسین 
کارهاي عمومی 

 ساختمان
 

تکنسین 
  آب

تکنسین 
  راه

تکنسین 
نقشه 
 برداري

 
تکنسین 

GIS&RS  

تکنسین 
نقشه کشی 

 معماري
      

سطح 
 سه

                                                   
                                         

  

کمک تکنسین 
 ساختمان

71110192 
         

کمک 
تکنسین 

 عمران
      

کمک 
تکنسین 
معماري 

 داخلی
 

کمک 
تکنسین 
 تاسیسات

 
سطح 

 دو

                                              
                                            

  
 کارگر ماهر ساختمان 

71110191          
کارگر ماهر 

       عمران

کارگر ماهر 
معماري 

 داخلی
 

کارگر ماهر 
  تاسیسات

سطح 
 یک
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 ساختمان ی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  71110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ساختمان :نام حرفه 

  71110192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین ساختمان  :نام حرفه 

  31120193 :کد 3 :سطح تکنسین ساختمان  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 نظارت
محاسب فنی با نرم افزار 

 اکسل
ناظر سازه هاي مصالح 

 بنایی
 مترور 

متصدي آزمایش هاي  
 خاك

 کمک ناظر  معماري
کمک ناظر  سازه هاي 

 فوالدي
کمک ناظر سازه هاي 

 بتنی

01   328 508 0101 L2 8 36 0102 L3 36 36 0103 L3 32 48 0104 L3 24 48 0105 L3 36 36 0106 L3 36 56 0107 L3 48 56 
 

 
متصدي آزمایش هاي 

 مصالح ساختمان
متصدي آزمایش هاي  

 بتن
    کمک ناظر مقاوم سازي دستیار دفتر فنی 

    0108 L3 24 48 0109 L3 24 48 0110 L3 24 48 0111 L3 36 48             
 

 مساح نقشه برداري
کمک تکنسین نقشه 

 بردار
 2نقشه بردار درجه  ترازیاب

کارور دستگاههاي 
 نقشه برداريپیشرفته 

نقشه بردار عمومی 
 ساختمان 

 1نقشه بردار درجه 

02   100 264 0201 L1 8 32 0202 L1 12 32 0203 L2 16 56 0204 L2 20 48 0205 L2 8 48 0206 L3 20 40 0207 L3 24 36 
 

 ماکت ساز اتود فاز صفر نقشه کشی با رایانه 2فاز نقشه کش سازه اي  1نقشه کش سازه اي فاز  2نقشه کش معماري فاز  1نقشه کش معماري فاز  نقشه کش  فنی تهیه نقشه

03   176 584 0301 L1 20 64 0302 L2 12 68 0303 L2 12 60 0304 L2 8 48 0305 L2 8 32 0306 L2 12 44 0307 L2 8 48 



۲۱ 

 

 ساختمان رشته اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابیهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  71110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ساختمان :نام حرفه 

  71110192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین ساختمان  :نام حرفه 

  31120193 :کد 3 :سطح تکنسین ساختمان  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 
سر پرست  نقشه کش 

 معماري اجرایی
سرپرست نقشه کش 

 سازه اي اجرایی
   ازبیلت کار   1ماکت ساز  فاز   طراح معماري محدود

    0308 L3 24 48 0309 L3 24 48 0310 L3 16 48 0311 L
3 12 48 0312 L3 16 32         

 

 گودبردار نیلینگ کار   تخریب کار عملیات خاکی
تسطیح  کار زمین و 

 محوطه ساز
مجري سازه نگهبان  با 

 مانعدیوار 
مجري سازه نگهبان با 

 مهار متقابل
مجري سازه نگهبان با 

 سازه خرپایی

04   108 176 0401 L3 24 32 0402 L3 12 24 0403 L3 24 24 0404 L
3 12 24 0405 L3 12 24 0406 L3 12 24 0407 L3 12 24 

 

 مجري  کارهاي بتنی آرماتوربند قالب بند کمک آرماتوربند کمک قالب بند کارهاي بتنی و فوالدي
سرپرست  ساخت اسکلت 

 فلزي
سرپرست  نصب اسکلت 

 فلزي

05   164 426 0501 L1 10 58 0502 L1 16 64 0503 L2 8 48 0504 L
2 10 56 0505 L2 12 4 0506 L2 8 24 0507 L2 8 24 

 

 LSFمجري  سازه هاي  مجري  سقف 
مجري تهیه طرح اختالط 

 بتن
سازنده ونصاب  قطعات 

    پیش ساخته 

    0508 L2 8 24 0509 L3 24 36 0510 L3 24 48 0511 L
3 24 36             



۲۲ 

 

 ساختمان دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  71110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ساختمان :نام حرفه 

  71110192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین ساختمان  :نام حرفه 

  31120193 :کد 3 :سطح تکنسین ساختمان  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 مجري قوس نصاب پارتیشن فراش کف مجري  پله دیوارچین سنگی دیوارچین آجري و بلوکی پی ساز با مصالح بنایی عملیات بنایی

06   90 232 0601 L1 4 12 0602 L1 4 40 0603 L1 4 8 0604 L
1 8 36 0605 L1 8 32 0606 L1 8 22 0607 L2 12 36 

 

       مجري نگهداري ساختمان 

    0608 L3 36 60                         
 

 آجريمجري نماي  مجري نماي شیشه اي مجري نماي فلزي اندودکار  سیمانی عایق کار کاشی کار گچ کار نازك کاري

07   58 278 0701 L1 4 40 0702 L1 4 16 0703 L1 8 48 0704 L
1 8 32 0705 L1 2 14 0706 L1 2 12 0707 L1 4 32 

 

     مجري سقفهاي سبک مجري سقف کاذب مجري  نماي سنگی 

    0708 L1 4 24 0709 L1 12 24 0710 L2 2 16                 



۲۳ 

 

 ساختمان هاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  71110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ساختمان :نام حرفه 

  71110192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین ساختمان  :نام حرفه 

  31120193 :کد 3 :سطح تکنسین ساختمان  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 رنگ کار پوشش نهایی
نصاب کف پوش 

 چسباندنی
 نصاب دیوارپوش

مجري پوشش هاي  
 درجاي کف

  گچ بر آینه کار

08   30 78 0801 L1 4 16 0802 L1 4 12 0803 L1 4 8 0804 L
1 6 12 0805 L1 8 18 0806 L1 4 12     

 

        

                                
 

        

                                 
 

        

                                

 



۲٤ 

 ساختمان رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

 )N12( تصمیم گیري 1

 )N13( حل مساله 2

 )N15( تفکر خالق 3

 )N35( یادگیري 4

 )N42(هاي مناسب به کارگیري فناوري 5

 )N53( نقش در تیم 6

 )N62( هامدیریت کارها و پروژه 7

 )N63( مدیریت کیفیت 8

 )N66(مدیریت مواد و تجهیزات  9

 )N67( مدیریت منابع انسانی 10

 )N72(مسئولیت پذیري  11

 )N73( درستکاري 12



۲٥ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 L1 :سطح 71110191 :کد کارگر ماهر ساختمان :نام حرفه
 

   آرماتور بند :نام شغل   قالب بند :نام شغل   1نما کار درجه  :نام شغل   پوشش کار کف و دیوار :نام شغل   ظریف کار:نام شغل

 نوبت سوم
   711178:کد شغل   711177 :کد شغل   311234 :کد شغل   711136 :کد شغل   711176 :کد شغل

   T0801-T0805:کد کارها
-T0606-T0802:کد کارها

T0803   
-T0705-T0706:کد کارها

T0804   کد کارها:T0501    کارهاکد:T0502   

   80 :زمان 3 :واحد   68 :زمان 2 :واحد   48 :زمان 1,5 :واحد   58 :زمان 2 :واحد   46 :زمان 1,5 :واحد

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   مجري سقف کاذب:نام شغل   مجري پله:نام شغل   2نما کار درجه :نام شغل   اندود کار:نام شغل   گچ کار  :نام شغل

 نوبت دوم
   711150:کد شغل   711175:کد شغل   711142:کد شغل   711174:کد شغل   711137:کد شغل

   T0709:کد کارها   T0604:کد کارها   T0707-T0708:کد کارها   T0703-T0704:کد کارها   T0701-T0806:کد کارها

   36 :زمان 1,5 :واحد   44 :زمان 1,5 :واحد   64 :زمان 2 :واحد   96 :زمان 3 :واحد   60 :زمان 2 :واحد

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

   کاشی و سرامیک کار:نام شغل   بناي سفت کار:نام شغل   نقشه کش فنی :نام شغل
کمک تکنسین نقشه :نام شغل

    :نام شغل   بردار

 نوبت اول
    :کد شغل   711134:کد شغل   711140:کد شغل   711131:کد شغل   711133:کد شغل

   T0301:کد کارها
-T0601-T0602:کد کارها

T0603   کد کارها:T0605-T0702   کد کارها:T0201-T0202    کارهاکد:    

     :زمان   :واحد   84 :زمان 3 :واحد   60 :زمان 2 :واحد   72 :زمان 2 :واحد   84 :زمان 3 :واحد

  
 



۲٦ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 L2 :سطح 71110192 :کد کمک تکنسین ساختمان :نام حرفه
 

    :نام شغل   سقف کار:نام شغل   1اسکلت کار بتنی درجه :نام شغل   2ماکت سازدرجه :نام شغل   کاراتوکد :نام شغل

 نوبت سوم
    :کد شغل   711157:کد شغل   311233:کد شغل   711156:کد شغل   311446:کد شغل

    :کد کارها   T0508-T0710:کد کارها   T0503-T0504:کد کارها   T0307:کد کارها   T0306:کد کارها

     :زمان   :واحد   50 :زمان 2 :واحد   122 :زمان 4 :واحد   56 :زمان 2 :واحد   56 :زمان 2 :واحد

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

    :نام شغل   محاسب فنی:نام شغل   اسکلت کار فلزي:نام شغل   2نقشه بردار درجه :نام شغل   نقشه کش سازه:نام شغل

 نوبت دوم
    :کد شغل   711173:کد شغل   711152:کد شغل   311443:کد شغل   311445:کد شغل

    :کد کارها   T0101:کد کارها   T0506-T0507:کد کارها   T0204-T0205:کد کارها   T0304-T0305:کد کارها

     :زمان   :واحد   44 :زمان 1 :واحد   64 :زمان 2 :واحد   124 :زمان 4 :واحد   96 :زمان 3 :واحد

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

    :نام شغل   بتن ساز:نام شغل   نما کار اسالمی:نام شغل   ترازیاب:نام شغل   نقشه کش معماري:غلنام ش

 نوبت اول
   :کد شغل   711171:کد شغل   711153:کد شغل   711172:کد شغل   311444:کد شغل

    :کد کارها   T0505:کد کارها   T0607:کد کارها   T0203:کد کارها   T0302-T0303:کد کارها

     :زمان   :واحد   16 :زمان 1 :واحد   48 :زمان 1,5 :واحد   72 :زمان 2,5 :واحد   152 :زمان 5 :واحد
 



۲۷ 

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

 
 

 

  

 1 :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 

    
 073210: کد رشته تحصیلی ساختمان: رشته تحصیلی

   
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 
 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی 
هاي خاص دیگر حوزه هاي 

 یادگیري
8 

 
 
8 
 
 

2 

3 

4 

5 
 4,0 4,0  ساختماندانش فنی   6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 8,0 8,0 نقشه برداري ساختمان 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8

 8,0 8,0 ساختمان اسکلت سازي  2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 ساختمان سازي سنتی 9

 8,0 8,0 نقشه کشی ساختمان 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10

       8,0 8,0 ساختمانفناوري  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3رس انتخابی د 11

       8,0 8,0 نازك کاري ساختمان       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 

 L1نقشه آموزش کارگر ماهر ساختمان سطح 
 

10درس اول سال   

 )سنتی سازي ساختمان(

)ساعت 300(  
 

 

11درس اول سال   

)سازي ساختمان اسکلت(  

)ساعت 288(  
 

 

11سال  دومدرس   

 )ساختمان کاري نازك(

)ساعت 300(  
 

 

 نیف کش نقشه

T 0301 

 مساح

T 0201 

 بردار نقشه تکنسین کمک

T 0202 

 سازي پی

T 0601 

 بلوکی و دیوارآجري اجراي

T 0602 

 سنگی دیوارچینی

T 0603 

 کف فرش اجراي

T 0605 

 کار کاشی

T 0702 

 بند قالب کمک

T 0501 

 بندآرماتور کمک

T 0502 

 گچکاري

T 0701 

 

 سیمانی اندودکاري

T 0704 

 

 آجري نماي

T 0707 

 

 سنگی نماي

T 0708 

 

 پله مجري

T 0604 

 

 بري گچ

T 0806 

 

 کاري آینه

T 0805 

 

 آمیزي رنگ

T 0801 

 

 فلزي نماکاري

T 0705 

 اي شیشه نماکاري

T 0706 

 عایقکاري

T 0703 

 درجا کاري پوشش

T 0804 

 پوش کف اجراي

T 0802 

 کاذب سقف اجراي

T 0709 

 دیوارپوش اجراي

T 0803 

 پارتیشن اجراي

T 0606 



۲۹ 

 L2نقشه آموزش کمک تکنسین ساختمان سطح 
 

 
 12درس اول سال 

 )ساختمان برداري نقشه(

)ساعت 296(  
 

 

 ترازیابی

T 0203 

 2برداردرجه نقشه

T 0204 

 هپیشرفت هاي کاروردستگاه

T 0205 

 افزاراکسلبانرم فنی محاسبات

T 0101 

 1 فاز يمعمار کش نقشه

T 0302 

 1 فاز سازه کش نقشه

T 0304 

 2 فاز يمعمار کش نقشه

T 0303 

 2 فاز سازه کش نقشه

T 0305 

 انهیبارا یکش نقشه

T 0306 

 ماکت ساخت

T 0307 

 12سال  دومدرس 

)فناوري ساختمان(  

)ساعت 300(  
 

 

 12سال  سومدرس 

)نقشه کشی ساختمان(  

)ساعت 304(  
 

 

 بند قالب

T 0503 

 آرماتوربند

T 0504 

 بتن يمجر

T 0505 

 يفلز اسکلت ساخت پرست    سر

T 0506 

 يفلز اسکلت نصب سرپرست

T 0507 

 قوس اجراي

T 0607 

 سقف يمجر

T 0508 

 سبک سقف اجراي

T 0710 



۳۰ 

 ساختمان شایستگی هاي رشته –جدول تطبیق دروس 
 

 

 1: کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 073210: کد رشته تحصیلی ساختمان: رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

شما

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

ساعت 

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

1 
 سازي ساختمان

 سنتی
0732100110 

مشترك 

 در گروه
10 120 180 

و0601و0202و0201و0301

 0702و0605و0603و0602

N12-N13-N42-N53-N63-

N66-N67-N72-N73 

 )G1( نقشه کش فنی

 )G2( بناي سفت کار

 )G3( کاشی و سرامیک کار

 )G4( کمک تکنسین نقشه بردار

 0732100211 ساختمانفناوري  2
مشترك 

 در رشته
11 120 180 

و0706و0705و0502و0501

 0709و0606و0604

N12-N13-N53-N62-N63-

N66-N67-N72-N73 

 )G14(آرماتور بند  -) G13(قالب بند 

 )G8(مجري پله  -) G12( 1نماکار درجه 

 )G9(مجري سقف کاذب  -) G11(پوشش کار کف و دیوار 

3 
 کاري نازك

 ساختمان
0732100311 

مشترك 

 در رشته
11 120 180 

0708و0707و0704و0701

و0804و0802و0801و

0803 

N12-N13-N15-N53-N62-

N63-N66-N72 

 )G6(اندودکار  -) G5(گچ کار 

 )G11(پوشش کار کف و دیوار  -) G7( 2نماکار درجه 

 ) G12( 1نماکار درجه  -) G10(ظریف کار 

4 
 برداري نقشه

 ساختمان
0732100412 

مشترك 

 در رشته
12 120 180 

و0101و0205و0204و0203

0307 

N12-N13-N35-N42-N53-

N62-N66-N67-N72-N73 

 )G6( 2نقشه بردار درجه  -) G2(ترازیاب 

 )G10( 2ماکت ساز درجه  -) G8(محاسب فنی 

5 
اسکلت سازي 

 ساختمان
0732100512 

مشترك 

 در رشته
12 120 180 

0506و0505و0504و0503

و0508و0607و0507و

0710 

N12-N13-N42-N53-N66-

N67-N72-N73 

 )G4(بتن ساز  -) G11( 1اسکلت کار بتنی درجه 

 )G3(نماکار اسالمی  -) G7(اسکلت کار فلزي 

 )G12(سقف کار 

6 
نقشه کشی 

 ساختمان
0732100612 

مشترك 

 در رشته
12 120 180 

0305و0304و0303و0302

 0307و0306و

N12-N13-N15-N35-N42-

N62-N72 

 )G1(نقشه کش معماري 

 )G5(نقشه کش سازه 

 )G9(اتوکد کار 

 )G10( 2ماکت ساز درجه 



۳۱ 

 ساختمان گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته
نام و نام 

  :خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 ساختمانکارگر ماهر  :صالحیت

 71110191 :کد
L1 

 14 :شغل/تعداد گروه کاري
تعداد 
 :کارها

26 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0201            0202 711134 کمک تکنسین نقشه بردار 1

   0301             711133 نقشه کش فنی  2

   0501             711177 قالب بند 3

   0502             711178 آرماتور بند 4

   0601        0603    0602 711131 بناي سفت کار 5

   0604             711175 مجري پله 6

   0605            0702 711140 کاشی و سرامیک کار 7

   0606        0803    0802 711136 پوشش کار کف و دیوار 8

   0701            0806 711137 گچ کار   9

   0703            0704 711174 اندود کار 10

   0705        0804    0706 311234 1نما کار درجه  11

   0707            0708 711142 2نما کار درجه  12

   0709             711150 مجري سقف کاذب 13

   0801            0805 711176 ظریف کار 14

15      

نام خانوادگی  نام و
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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

 



۳۲ 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 ساختمان کمک تکنسین :صالحیت

 71110192 :کد
L2 

تعداد گروه 
 12 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

18 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/کارينام گروه  ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0101             711173 محاسب فنی 1

   0203             711172 ترازیاب 2

   0204            0205 311443 2نقشه بردار درجه  3

   0302            0303 311444 نقشه کش معماري 4

   0304            0305 311445 کش سازهنقشه  5

   0306             311446 اتوکد کار 6

   0307             711156 2ماکت سازدرجه  7

   0503            0504 311233 1اسکلت کار بتنی درجه  8

   0505             711171 بتن ساز 9

   0506            0507 711152 اسکلت کار فلزي 10

   0508            0710 711157 سقف کار 11

   0607             711153 نما کار اسالمی 12

13      

14      

15      

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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



۳۳ 

 ساختمان اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري  در رشته
 :راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري رشته باید از اصول زیر پیروي کند

 درك و تفسیر پدیده ها در موقعیت هاي واقعی زندگی -1

کار  به منظور بررسی ارتباط بین نگرش سیستمی حاکم بر پدیده هاي طبیعی با مکانیزم هاي بهو نمونه کار ارائه پروژه  -
 رفته در بخش هاي مختلف ساخت و ساز

 

 تقویت انگیزه دانش آموزان  - 2

 هم آموزي -
 فرهنگی هنرجویان توسط واحد آموزشی -آموزشیارائه محصوالت وخدمات  -

 ساختمانیخدماتی  -بازدید از مراکز صنعتی  -

 مشارکت در پروژه هاي مرتبط با رشته تحصیلی ، شغلی در جامعه -

 
 امکان درك روابط علت و معلولی و قوانین کلی - 3

 و سازکنترل کیفیت و ریشه یابی مشکل در ساخت  -آموزش شایستگی تفکر سیستمی  -

 ها در کارگاه نگهداري و بازسازي، فعالیت هاي اجراروش هاي بهبود  -

 آموزش مبتنی بر پروژه -

 
 مرور و بازنگري شایستگی ها - 4

 ها و پودمان هاي تکمیل شونده در طول سال یا پایه هاي مختلف تحصیلیه انتخاب پروژ -

 ره ها و مسابقات علمی عملیتلفیق شایستگی هاي حرفه اي در دیگر حوزه هاي یادگیري، برگزاري جشنوا -

 
 تلفیق نظر و عمل - 5

 یادگیري -بکار گیري چرخه شایستگی در فعالیت هاي یاددهی  -
 

 روش فعال و خالق  -6

 استفاده از نرم افزار هاي تعاملی  -

 نمونه کار وایجاد فرصت هاي نوآوریو خالقیت از طریق پروژه  -

 
 تاکید بر مشارکت دانش آموزان - 7

 هنگام کار در کارگاه ساختمانیتکیه بر کار گروهی به  -
 



۳٤ 

 تعامل دانش آموزان با معلم، همساالن و محیط هاي یادگیري - 8

 تباط با فناوري هاي جدید در صنعت ساختمانارائه کنفرانس در ار -

 ارائه گزارش کار -
 

 استفاده از فناوري هاي نوین - 9

 براي آموزش م هافیل فاده از فضاي مجازي، نرم افزارها واست -

 بخش هاي مختلف ساختمان استفاده از ماکت هاي آموزشی براي آموزش -

 بکار گیري فناوري یادگیري مبتنی بر مغز -

 استفاده از هوش هاي چند گانه و انواع سبک هاي یادگیري -
 

 ساختمان اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیري از شایستگی ها در موقعیت  -1

 جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی  -

 د عملکرد کارهی رشته ساختمانمبتنی بر استاندار استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین -

 یف کاريتکلمالك کسب شایستگی هاي حرفه اي استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملکرد حرفه  -
 

 شواهد کافی و متنوع براي قضاوت  -2

رد امالك گذر از دوره کسب استاند. عمل خواهد بودتئوري و ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر  -
 .ك براساس صالحیت خواهد بودشایستگی حرفه اي وعمومی کسب مدر

 
 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از دانش آموزان - 3

مستمر و منظم براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  هاي متنوع و ارزشیابی انواع انجام -
 ساختمان

 
 ستگی باالتر خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شای -4

 انجام خودارزیابی توسط هنرجو و بررسی دالیل آن توسط هنرآموز جهت دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -

 
 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5

 با توجه امکانات و تجهیزاتارزشیابی منصفانه  -

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی -

 .باشد ذکر شده در استاندارد ارزشیابیشرایط  مبتنی برشرایط ارزشیابی  -
 



۳٥ 

 مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش - 6

 .این بند در رشته ساختمان موضوعیتی ندارد و نیابد اجرایی شود -
 

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7

 .اعالم شود واجد شرایط انجام گرفته وان هنرآموزتیمی از توسط ارزشیابی نهایی ترجیحاً  -
 

 نتیجه محور و فرآیند محوري  - 8 

 . شودتلقی میهر کار در حرفه یادگیري  -عنوان نتیجه فرآیند یاددهیه استاندارد عملکرد تکالیف کاري ب -

یج باید در دنیاي کار برخی از نتا. شودتلقی مییادگیري  -عنوان نتیجه فرآیند یاددهیه استاندارد عملکرد تکالیف کاري ب -
 .ارزشیابی شوند) کارآموزي(

 
 کارگروهی و حل مساله  - 9

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

 
 یادگیري  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 10

 کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري حین انجامتحصیلی پیشرفتمداوم و مستمر ارزشیابی  -

 
 تکالیف عملکردي در سنجش  -11

 ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه  -
 

 ساختمان هاي حرفه اي هنر آموزان  رشتهصالحیت
 مدرك تحصیلی -1

 .باشدعمران هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی  -

 حرفه اي مدارك -2

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

 تجربه کاري -3

سال سابقه کار مرتبط در بنگاه هاي خصوصی و در ادامه دو سال تجربه تدریس در کنار هنرآموز با تجربه  2قل داشتن حدا -
 سال 20حداقل 



۳٦ 

 ساختمان الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 صالحیت حرفه اي هنر آموزان واستاد کاران -1

 رشته ساختمان تعیین صالحیت هاي  حرفه اي هنر آموزان واستاد کاران -
 رشته ساختمان کارانتعیین صالحیت هاي  تخصصی  هنر آموزان واستاد  -

 تعیین استاندارد هاي تجربه و مدارك و گواهینامه هاي اخذ شده توسط هنر آموزان  -

 
 ارتقاء مدیران و هنر آموزان - 2

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

 تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن خدمت مدیران و هنر آموزان  -

 ايمراکز فنی و حرفه تعیین شرایط براي بازآموزي هنر آموزان واستاد کاران با استفاده از ظرفیت هنرستان ها و -
 

 ابزار و تجهیزات - 3

 تعیین استاندارد هاي ابزارها  متناسب با دوره تحصیلی -
 تعیین استاندارد هاي تجهیرات  -
 شبکه سازي آموزشیامکان تعیین شرایط استفاده از امکانات هنرستان ها و  -

 

 فضا –4

 کارگاهی متناسب با رشته ساختمان تعیین استاندارد فضا -

 تجهیزات و ادوات متناسب با رشته ساختمان تعیین استاندارد هاي چیدمان -

 
 مشارکت کلیه مجریان-5

 رشته ساختمان آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف  وزارت بکارگیري و مشارکت دیگر بخش هاي -

 آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف حوزه یادگیر ي کار  و فناوري وزارت دیگر بخش هايتعیین نقش  -

 بکارگیري و مشارکت ذي نفعان در فرآیند طراحی و تدوین برنامه درسی و تهیه بسته آموزشی -

 
 تهیه برنامه جامع - 6

 آموزش و پرورش رتهیه برنامه جامع توسط سازمان پژوهش وابالغ آن توسط وزی -
 

 شاعه برنامها -  7

 برنامه رشته ساختمان تهیه فرآیند اشاعه -

 در دیگر معاونت و بخش ها ساختمانرشته تعیین چگونگی ارائه و تبیین  -



۳۷ 

 تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران کل و مناطق  -
 تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران هنرستان ها -

 استان ها الیل محتوتحتعیین چگونگی بکار گیري کارشناسان فنی وحرفه اي استانها ،گروه هاي آموزشی و کارشناس  -
 

 استلزامات اداري - 8

 در ارتباط با رشته ساختمانتعیین استلزامات اداري و پست هاي مورد نیاز  -

 تعیین استلزامات مشارکت دیگر پرسنل وزارت آموزش و پرورش -

 
 الیمنابع م -9

 هنرستان ها مدیران و ساختمانرشته  تعیین استلزامات منابع مالی جهت آموزش هنر آموزان واستاد کاران -

 به امکانات مورد نیاز رشته ساختمان تعیین استلزامات منابع مالی جهت تجهیز هنرستان ها -

 نمورد نیاز رشته ساختما تعیین استلزامات منابع مالی جهت تهیه وتوزیع بسته آموزشی -
 رشته ساختمان تهیه استلزامات منابع مالی جهت تهیه وتوزیع مواد مصرفی -

 پایش برنامه -10

 تهیه سازوکار اعتبار بخشی -

 تهیه سازوکار بازدید از استانها -

 مواد ورسانه هاي یادگیريتهیه سازو کار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی و  -
 

 ساختمان رشتهفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی  
 راهنماي برنامه درسی رشته ساختمان اعتبار بخشیتدوین فرآیند  -

 برنامه درسی رشته ساختمان اعتبار بخشیتدوین فرآیند  -

 مواد ورسانه هاي یادگیرياعتبار بخشیتدوین فرآیند  -

 تدوین فرآیند پایش  -

 تدوین فرآیند اصالح  -

 



۳۸ 

 ساختمان اجزاي بسته آموزشی  دروس رشته
 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 پوستر-6کتاب کار      -5فیلم راهنماي معلم     -4راهنماي معلم      -3نرم افزار دانش آموز      -2کتاب 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

کار غیر کالسی، پرسـش و تحقیقبـه طـور متعـادل آورده     . شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود
 .شود

خداونـد را بـه   . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشـد . غیرفنی توجه کندمحتوي باید به شایستگی هاي فنی و 
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. عنوان خالق و صانع تلقی نماید

نرم افزار دانش 

 آموز

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

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

کتاب راهنماي 

 معلم

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

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

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

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

 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکس
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