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 مقدمه

برنامه درسی تدوین شده، سندي است که بر اساس سند طراحی مفهومی آموزش در شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش که 
 .طراحی و تدوین شده استاست،  برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران خود منطبق بر

اهداف جزئی مواد درسی، روش هاي  کردها و اهداف برنامه درسی رشته،روی داف و اصول حاکم بر گروه تحصیلی،این سند اه
 .ر می گیرد، یاددهی مناسب و شیوه هاي پیشنهادي ارزشیابی را در بتنظیم محتوي، روش پیشنهادي یادگیري

، مرکز آمار ایران، ISCO 2008، ONETلملل و کشورهاي مختلف در حوزه هاي مشاغل از جمله جدول ابا بررسی اسناد بین 
شبکه و نرم موجود در رشته  و شغل هاي متناظر با برنامهین بررسی میدانی بازار کار واقعی، حرفه ها چن کانادا و همالیا، ، استرمالزي

، اسناد مربوط به تحلیل و بررسی دنیاي )دیکوم(پس از ویرایش جدول ها و برگزاري جلسه هیات خبرگان. استخراج شد ايافزار رایانه
 .دست آیده بشبکه و نرم افزار هاي رایانه اي کار تکمیل گردید تا نیازمندیهاي مهارتی و فعالیت هاي مرتبط با رشته 

ه کارگیري این عات و ارتباطات و ضرورت ایجاد و توسعه زیر ساخت هاي بدر عصر حاضر با توجه به پیشرفت هاي فناوري اطال
به همین دلیل تالش شده است . ه هستیم، نیازمند تربیت نیروي انسانی ماهر در برخی از رشته هاي فراگیر این حوزفناوري ها در کشور

 .موزش داده شود، مهارت هاي مورد نیاز آشبکه و نرم افزار هاي رایانه اي تا با ایجاد رشته
، مالی و تجاري در حال بیشتر فرآیند هاي اداري. وري است، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بسیار مهم و ضرامروزه

الکترونیکی شدن هستند و در این زمینه نیروهاي مورد نیاز بازار کار در سطوح کارگر ساده و کارگر ماهر یکی از پایه هاي اساسی براي 
 .ن توسعه استتوفیق در ای

افزاري و نرم افزاري در کشور به گونه اي است که براي تعمیر، نگهداري و توسعه آنها نیازمند نیروهاي زیر ساخت هاي سخت 
رسد بخشی از آموزش این مهارت ها باید در دوره متوسط دوم به عنوان یک رشته  آموزش دیده در سطح کارگر ماهر است و به نظر می

 .ادامه براي آمادگی جذب بازار در آموزش عالی به کسب مهارت هاي تکمیلی صورت پذیردمستقل و در 
فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از شایستگی هاي پایه براي تمامی حوزه هاي برنامه هاي درسی در برنامه درسی ملی 

 .آمده است و این نشانگر اهمیت بیش از پیش موضوع می باشد
، برنامه ریزي درسی جدید باید به گونه اي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات تحول در توجه به سرعت باالي تغییر و چنین با هم

روز رسانی باشد تا فارغ التحصیالن این ه ، انعطاف پذیر و قابل بباطات در حوزه کارباشد که در مقابل تغییرات فناوري اطالعات و ارت
 .رشته همواره کارآمد باشند
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 گروه ساخت و تولید
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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 -
 و میانی ابتدایی 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

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

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

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

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

 . اهدافی تشکیل شده است

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت

 -072220و کاغذ چوب فناوري -071530فناوري فلزي -071520 متالورژي-071510افزار  هاي ماشینفناوري 
 -073220عمران- -073210 ساختمان-078810مکاترونیک-071320فناوري تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

 -071610فناوري خودرو  -071410الکترونیک-071310الکتروتکنیک-068810شبکه و نرم افزار رایانه اي
 0715 40هاي صنعتیفناوري ماشین -071620شاورزيماشین هاي کفناوري 

 



۷ 

 ساخت و تولید در گروه حرفه اي -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 ساخت و تولید مشترك گروه ل دروسجدو

 

 1: گروه تحصیلی  کد 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

1 
نصب، راه اندازي، نگهداري 

سیستم عامل و نرم افزارهاي 
 کاربردي

 ,T۰۱۰۱, T۰۱۰۳, T۰۱۰۲, T۰۱۰٤ 180 120 10 مشترك در گروه 0688100110
T۰۳۰٥, T۰۳۰۲, T۰۱۰٥ 

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

،تصمیم )N64(، مدیریت زمان )N53(تیم 
، )N72(، مسئولیت پذیري)N12(گیري 

، تفکر )N73(درستکاري و کسب حالل 
 )N14(انتقادي 

2 
از  انتخاب( 2درس انتخابی 

 )گروه
     دهم مشترك در گروه 

3 
انتخاب از ( 2درس انتخابی 

 )گروه
     دهم مشترك در گروه 

4         

5         
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 ساخت و تولیدجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 
 

 نام درس پایه دهم رشتهنام  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

 افزار هاي ماشینفناوري 
و  دستی فرم تغییر روش به تولید

 ماشینی 
 فلزي قطعات تولید لورژيامت

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

 آب گرم
 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم مکاترونیک

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

 سنتی سازي ساختمان ساختمان يکشاورز ينهایوکاربردماش ينگهدار فناوري ماشینهاي کشاورزي

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

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

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

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. ی باشدهاي فنی و تخصصی م
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 و   .1

 ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

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

بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسـان، مشـاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور        .3
 ي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛طراحی و تدوین راهنما

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

ن بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کـردن آن بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرو       .5
 آموزش و پرورش؛ 

فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعـات و پـژوهش هـاي     .6
 مورد نیاز؛

هـت ارتقـاي سـطح    ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران ج .7
 عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

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

 گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 



۱۰ 

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد تولیدسال برنامه درسی گروه ساخت و  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 شبکه و نرم افزار رایانه ايرشته تحصیلی 
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 شبکه و نرم افزار رایانه اياهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

افزایش جمعیت، نیاز به مدیریت، مدیریت بهینه ي منابع، مسائل . استدنیاي امروز شامل مساله ها و چالش هاي متعدد 
محیط زیست و صدها عنوان مشابه، ضرورت استفاده از تجهیزات و الگوهاي جدیدتر حل مساله را بیش از پیش نمایان کرده 

نیاز به روش هاي موثر  انفجار اطالعات که رشد روزافزون و شاید لحظه اي پیدا کرده است از جمله مسائلی است که. است
بیشتر فرآیندهاي اداري، مالی و تجاري در حال . جمع آوري، ساماندهی، ذخیره و بازیابی اطالعات را پیدا کرده است

در کنار آن گسترش هر روزه وسایل ارتباطی و توسعه ي شبکه ها نیز نیازمند ایجاد زیرساخت ها و . الکترونیکی شدن هستند
 .ر این حوزه استنیروي انسانی ماهر د

از طرفی در برنامه درسی ملی ایران به فناوري اطالعات و ارتباطات توجه ویژه اي شده است و یکی از چهار شایستگی پایه در 
حوزه تربیت و یادگیري کاروفناوري همان شایستگی فناوري اطالعات و ارتباطات است که لزوم توسعه این بخش در حوزه 

 .آموزش را بیان می کند

براي غلبه بر مشکالت حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات عالوه بر الگوهاي نرم افزاري و تجهیزات مناسب سخت افزاري،  
آموزش مورد نیاز در یک دوره پنج ساله طراحی شده است و در این مسیر . نیروي انسانی آموزش دیده و ماهر ضروري است
ه ي مستقل و آموزش موثر و مورد نیاز و با نگاه به آینده نگر و ناظر به بازار آموزش عمومی دوره متوسطه دوم با ایجاد رشت

 .کار، بخشی از آموزش مورد نیاز نیروي انسانی را انجام می دهد

برنامه ریزي صورت گرفته با توجه به سند برنامه درسی ملی و سایر اسناد باالدستی تالش دارد تا علم، عمل و اخالق را در 
اطالعات و ارتباطات مبتنی بر تعقل و ایمان آموزش دهد تا در ادامه افراد آموزش دیده با سپري کردن یک دوره  حوزه فناوري

 . دوساله بتوانند جذب بازار کار شده و به توسعه ي فناوري اطالعات و ارتباطات کمک کنند

 



۱۳ 

 آموزشینیازسنجی 

 افزار نرم و شبکه، ابتدا اسناد دنیاي کار در حوزه مشاغل اي رایانه افزار نرم و شبکهبه منظور تهیه برنامه درسی رشته 
ابتدا پژوهش مطالعات ... ، استرالیا ، مالزي و Onet، 2008به منظور تطبیق اسناد ایسکو . مورد تحلیل قرار گرفت اي رایانه

کشور در قالب یک طرح پژوهشی انجام و به کمیسیون تخصصی ارائه گردید، در ادامه نتایج پژوهش  15 تطبیقی در خصوص
بر اساس نتایج . میدانی حوزه بازار کار ایران مورد تحلیل قرار گرفت و تناقضات و موارد مهم از نقطه نظر اشتغال بررسی شد

اردانش در مقطع دیپلم به میزان بسیار کمی جذب بازار کار مرتبط موارد ذکر شده، فارغ التحصیالن شاخه فنی و حرفه اي و ک
 .میشدند

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن از نگاه خبرگان و  1390و  1375در ادامه نتایج حاصل از سرشماري هاي سالهاي 
به نظر می رسید سوال مورد نظر  زیرا با توجه به نتایج نیاز سنجی آموزشی و بررسی هاي میدانی،. کارشناسان دچار تردید بود

 .در پرسشنامه آماري یا پاسخ شهروندان کامالً دقیق نبوده است

، و با توجه به ارزش افزوده در پیشرفت شتابان اي رایانه افزار نرم و شبکهاما آنچه که محرز است از نگاه نفوذ و تاثیر 
سی ملی جمهوري اسالمی ایران، توجه به این حوزه از اهمیت کشورها و همچنین تاکید به عنوان شایستگی پایه در برنامه در

 .بیش از پیش برخوردار است

 



۱٤ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 723 :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
  :08کد 

 7231 :واحد حرفه
  :88کد
  :08کد 

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

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

به مثابه مهمترین نهاد تربیت جایگاه آموزش و پرورش با توجه به سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، مبنی بر 
نقش آموزش و پرورش به عنوان کشور و همچنین تاکید ایشان بر تقویت آموزش هاي فنی و حرفه اي توسط آموزش و پرورش،  نیروي انسانی و مولد سرمایه اجتماعی
ران به فناوري اطالعات و ارتباطات توجه ویژه اي شده است و یکی از از طرفی در برنامه درسی ملی ای. گردد بیش از پیش نمایان می بزرگترین متولی آموزش رسمی کشور

بر  .همان شایستگی فناوري اطالعات و ارتباطات است که لزوم توسعه این بخش در حوزه آموزش را بیان می کند ،فناوري و چهار شایستگی پایه در حوزه تربیت و یادگیري کار
لذا توجه به این نکته ضروري . می تواند نیاز بازار کار را تامین نمایدکه  در کشور دانست این رشتهی اصلی تربیت نیروهاي ماهر همین اساس می توان آموزش و پرورش را متول

با توجه به تغییرات بسیار زیاد و سریع این حوزه، در کشور بسیار زیاد است ولی رسیدن به این مهم  بازارکاراست که اگرچه نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهاي ماهر 
 .و تربیت هنرآموزان ماهر استبراي بستر نرم افزاري و سخت افزاري نیازمند صرف هزینه 
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تعقل،تفکر و 

 اندیشه ورزي
تامل، استدالل، استنباط، (

تجزیه و تحلیل ،توجه 

،تدبر، نقد ،کشف ،درك، 

حکمت،خالقیت و 

 )پژوهش

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  فنی  غیر: ( شایستگی هاي کلی غیر فنی( 
 نیاز هاي خود و کارهاي  تفکر درباره ي مسئله ها و

مفید فناوري اطالعات و ارتباطات براي حل و رفع آن 
 ها 

  توجه به تغییرات بسیار سریع فناوري اطالعات و
 )یادگیري مادام العمر ( ارتباطات 

  پایه: ( شایستگی هاي پایه اي براي رشته ( 
  درك جایگاه فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه ي

 پایدار
 فناوري اطالعات و ارتباطات در سبک  درك تاثیر

 زندگی
  درك تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در افزایش

 سرمایه انسانی کشور و خود 
  توجه به گسترش عدالت با استفاده از فناوري اطالعات

 و ارتباطات
  خالقیت در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

 بعنوان ابزار نه هدف
 شبکه و یا و معایب استقرار رشته تجزیه و تحلیل مزا

  نرم افزار رایانه اي
  استنباط نسبی وجوه و کارکردهاي مختلف فناوري

 اطالعات و ارتباطات 
  حرف : ( صالحیت هاي فنی و حرف در رشته( 
  تامل در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي

 حل مسئله هاي شخصی
 ارتباطات براي  کشف ابزارهاي مفید فناوري اطالعات و

 حل مسئله هاي شخصی
  پژوهش براي یافتن روش ها و ابزارهاي مفید براي

 ارتقاي سطح زندگی شخصی
 توجه به فناوري اطالعات و ارتباطات براي کار آفرینی 
  توجه به تغییراتی که فناوري اطالعات و ارتباطات در

 سبک زندگی خود ایجاد می کند

 شایستگی پایه 
  حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر 
  توجه به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي

کسب روزي حالل با توجه به آیات قرآن کریم در 
مورد ارزش کسب روزي حالل و استفاده از فناوري 

  اطالعات و ارتباطات براي آن
 "  الحکمه ضاله المومن الطلبو الهم ولو بالصین" 
  اخذ فناوري اطالعات تفکر در احادیث براي ضرورت

 و ارتباطات
 "  فرزند زمان خویشتن باش ) : ع ( حضرت امیر" 
 "  العلم سلطان" 
  به ویژه امام باقر و ( توجه و تدبر به سیره اهل بیت

در آموزش علوم روز و تعمیم آن به فناوري )صادق 
 اطالعات و ارتباطات 

  توجه به تاکید سیره نبوي و اهل براي ارزش کار و
 فرینی در فناوري اطالعات و ارتباطاتکار آ

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  تفکر درباره ي مزایاي کار گروهی و سیستمی در

 فناوري اطالعات و ارتباطات
  توجه به ضرورت امنیت و بهداشت در کار گروهی با

 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
  اطالعات و ارتباطات براي توجه به کاربرد فناوري

 اصالح الگوي مصرف در جامعه

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  توجه به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به

 منظور حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
  تفکر در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با

 توجه به حفظ محیط زیست
 نیازهاي محیطی در توسعه فناوري اطالعات  توجه به

 و ارتباطات
  توجه به تنخاب ابزارهاي مناسب با توسعه پایدار

 فناوري اطالعات و ارتباطات
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 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  و باور به نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگی

 )حرف ( مشاغل 

  التزام رعایت ایمنی ارگونومی در فناوري اطالعات و

 )غیر فنی ( ارتباطات 

  باور به نقش ایمنی ارگونومی در فناوري اطالعات و

 )پایه ( ارتباطات در بهبود و سبک زندگی 

  اعتقاد به نقش ایمنی ارگونومی در فناوري اطالعات و

 )ی فن( ارتباطات در یادگیري مادام العمر 

  اعتقاد در التزام به مسئولیت پذیري در زندگی از طریق

 تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  اعتقاد به فناوري اطالعات و ارتباطات بعنوان ابزاري

 )غیر فنی ( براي کسب روزي حالل 

  ارتباطات جهت اعتقاد به کاربرد فناوري اطالعات و

 )حرف ( یادگیري مستمر بر اساس آیات و روایات 

  ارزش گزاري به تسهیل کارگروهی بوسیله فناوري

 )پایه ( اطالعات و ارتباطات با توجه به آیات مربوطه 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  التزام قلبی به ضرورت رعایت اخالق حرفه اي در

 )غیر فنی ( و ارتباطات  فناوري اطالعات

  باور به توسعه عدالت اجتماعی بوسیله فناوري

 )پایه ( اطالعات و ارتباطات 

  ارزش گزاري به کرامت انسانی ردر مشاغل از طریق

 )حرف ( فناوري اطالعات و ارتباطات 

  اعتقاد به توسعه عدالت آموزشی بوسیله تسهیل

عات و آموزش به دیگران با استفاده از فناوري اطال

 )غیر فنی / پایه ( ارتباطات 

  اعتقاد به اهمیت کار گروهی در توسعه فناوري

 اطالعات و ارتباطات

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  باور به تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه

 )غیر فنی ( پایدار 

 اعتقاد به کار آفرینی مبتنی بر فناوري اطالعات و 

 )پایه ( ارتباطات از طریق الهام از خلقت 

  ارزش گزاري به خلقت با بکارگیري فناوري اطالعات

 )حرف ( و ارتباطات 

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  شناخت سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نیاز حرفه )

 )اطالعات و ارتباطات تکنسین فناوري 

  شناخت قوانین و موارد ایمنی و بهداشت در فناوري

 )فنیغیر ( اطالعات و ارتباطات 

  تشریح کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در

 )پایه(زندگی 

  کسب معرفت نسبت به خویشتن از طریق درك مفاهیم

 پایه فناوري اطالعات و ارتباطات

 شایستگی پایه 

  دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص 

  آگاهی از احکام اسالم در رابطه با حرفه فناوري

 )حرف ( اطالعات و ارتباطات 

  شناخت روش هاي ایجاد نو آوري مبتنی بر صفات

 )پایه ( خداوند در فناوري اطالعات و ارتباطات 

 "  بدیع /خالق است /خداوند احسن الخالقین است

 "موسع /واسع / صانع / السماوات 

 گاهی از تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر آ

 )غیر فنی( ریسک پذیري در کار 

 " از آنچه می ترسی ) : ع ( حدیث از حضرت علی

خود را در آن بی افکن زیرا گاهی اوقات ترس از 

 ".چیزي از خود آن چیز بد تر است 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

 ن برنامه ریزي مبتنی بر آگاهی از روشهاي نوی

ارتباط موثر با فناوري اطالعات و ارتباطات جهت 

 )غیر فنی(دیگران 

  کسب دانش سواد رسانه اي جهت ارتقاي فرهنگ

 )حرف(سازمانی 

  شناخت روش هاي نوین مستند سازي فعالیتها با

 )پایه(استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 و به طور  کسب دانش در خصوص روش هاي همکاري

کارگروهی از طریق ابزارهاي فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  شناخت تاثیرات استفاده از فناوري اطالعات و

 )پایه(ارتباطات جهت حفظ و ارتقاي محیط زیست 

  آگاهی از فرصت هاي ایجاد شده توسط فناوري

مدیریت صحیح منابع  اطالعات و ارتباطات جهت

 )غیر فنی(

  کسب دانش استاندارد حرفه اي در فناوري اطالعات

بهینه و عدم اتالف و ارتباطات به منظور استفاده 

 )حرفه(منابع طبیعی 
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 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

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

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

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)و مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  تفکر سیستمی در انجام کارهاي فنی به کار گیري

 )غیر فنی ( فناوري اطالعات و ارتباطات 

  به مسئولیت هاي خود در کارهاي فناوري اطالعات و

 )پایه ( ارتباطات عمل کند 

  به عنوان انسانی تالش گر در کارهاي فناوري اطالعات

 )حرف ( و ارتباطات عمل کند 

 و  تالش در کسب مهارت جهت ارتقاي کیفیت جسم

 روان از طریق درك اهمیت کسب مهارت

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  تعالی اخالق حرفه اي در کارهاي فناوري اطالعات و

 )غیر فنی ( ارتباطات با توجه به آیات الهی 

  به کارگیري نکات ایمنی و بهداشت کار در فناوري

تعالیم اطالعات و ارتباطات با توجه به احادیث و 

 )پایه ( دینی 

  تعالی کرامت انسانی در انجام کارهاي فناوري

( اطالعات و ارتباطات با توجه به تعالیم انبیاء و اولیاء 

 )حرف 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  بهره مندي از کارگروهی و ارتباط موثر در انجام

 )نی غیر ف( کارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

  به کارگیري خالقیت و نو آوري در انجام کارهاي

 )پایه ( فناوري اطالعات و ارتباطات به کمک دیگرا 

  به کارگیري فرهنگ تولد و فناوري در انجام کارهاي

 )حرف ( فناوري اطالعات و ارتباطات براي دیگران 

  به کارگیري خالقیت و نو آوري در تولید و فناوري به

 اشتغالجهت کار آفرینی و 

 شایستگی پایه 

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

  تعالی به توسعه پایدار با استفاده از فناوري اطالعات

 )غیر فنی ( و ارتباطات 

  عمل به قانون و به کارگیري مسئولیت در انجام

کارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي حفظ 

 )پایه ( محیط زیست و منابع 

  فناوري هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به کارگیري

 )حرف ( در راستاي مدیریت و حفظ منابع 

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  پایبندي به مسئولیت پذیري در امور فناوري اطالعات و

 )پایه ( ارتباطات 
  طریق فناوري اطالعات اهتمام به کسب روزي حالل از

 )غیر فنی ( و ارتباطات 
  پرهیز از استفاده نامطلوب از فناوري اطالعات و

حرف ( ارتباطات در کاربردهاي شخصی و وظایف شغلی 
( 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  اهتمام به رعایت اخالق حرفه اي در بکارگیري

 )فنی  غیر( فناوري اطالعات و ارتباطات 
  رعایت مصادیق حالل و حرام الهی در کاربرد فناوري

 )حرف ( اطالعات و ارتباطات در حرفه 
  التزام عملی به استقرار عدالت اجتماعی با استفاده

 )پایه ( از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 اده از فناوري پرهیز از تضعیع حقوق دیگران با استف

 )پایه ( اطالعات و ارتباطات 
  رعایت حق مالکیت معنوي در فناوري اطالعات و

 )غی فنی ( ارتباطات 
  تعهد براي خدمت به دیگران با استفاده از فناوري

 )حرف ( اطالعات و ارتباطات

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  زیست با التزام عملی به تخریب نکردن محیط

 )غیر فنی ( بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات 
  گسترش فرهنگ حفظ و نگهداري منابع طبیعی با

 )پایه ( استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
  التزام به استفاده بهینه از منابع با بکارگیري فناوري

 )حرف ( اطالعات و ارتباطات در حرفه 



۱۹ 

 اي رایانه افزار نرم و شبکه آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی

 :توانائی هاي شاغل

 توانائی دست و انگشتان-

 توانائی چشم و دید -

 توانائی تولید ایده و استدالل  -

 داشتن خالقیت-

 افزارهاي پایه و عمومیآشنائی با نرم  -

 شناخت سخت افزارهاي مورد نیاز -

 :عالیق و گرایش ها

 داشتن روحیه کار تیمی-

 حل مساله  داشتن شایستگی -

 داشتن روحیه پیگیري و کاوشگري-

 قدرت تجزیه و تحلیل داشتن-

 داشتن قدرت ترکیب -

 :سبک هاي کاري مورد نیاز شاغل

 پیگیري -

 توجه به جزییات -

 منطقی وکاربرديهوش  -

 :تعیین الزامات شاغل

 مدرك دوره آموزش فنی و حرفه اي پایان هنرستان یا دوره کاردانی-

 مهارت طراحی وب, مهارت حل مساله-



۲۰ 

 در دوره کاردانی و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 
 



۲۱ 

 اي رایانه افزار نرم و شبکهمشاغل قابل احراز در رشته 
 

 ر فناوري اطالعات و ارتباطاتکارگر ماه

 35130192: کد حرفه
  فناوري اطالعات و ارتباطاتتکنسین 

 35130193: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 عمومی رایانه شخصیکاربر  1
 کاربر واژه پرداز و ارایه مطالب 2
 راهبر سیستم عامل و اینترنت 3
 راه انداز سیستم عامل 4
 کاربر نرم افزار گرافیکی 5
 پشتیبان سخت افزار کامپیوتر 6
 مونتاژ کار کامپیوتر 7
 تعمیرکار کامپیوتر 8
 )Passive(نصاب تجهیزات شبکه  9
 )Active(شبکه کاربر تجهیزات  10
 کاربر نرم افزارهاي چند رسانه اي 11
 کمک پشتیبان سیستم عامل 12
 کاربر تولید محتوا 13
 کاربر صفحه گسترده 14
 کمک پشتیبان کامپیوتر 15

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف
 طراح وب استاتیک 16
 مدیریت و نگهداري وب 17
 کاربر پایگاه داده 18
 پایگاه دادهکمک طراح  19
 توسعه سیستم هاي نرم افزاري 20
 بانک اطالعاتی کاربر 21
 برنامه نویس وب 22
 برنامه سازي کاربردي 23
 برنامه سازي سیستمی 24
 طراح وب دینامیک 25
 کمک تکنسین راه اندازي شبکه 26
 کمک تکنسین نرم افزار شبکه 27
 کمک تکنسین سخت افزار شبکه 28
 کاربران سرپرست شبکه در مدیریتکمک  29
 کمک سرپرست شبکه در پشتیبان گیري 30

 

 



۲۲ 

 اي رایانه افزار نرم و شبکه اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

 

 کارگر ماهر
)1سطح(  

 کمک تکنسین
)2سطح(  

 تکنسین
)3سطح(  

 تکنسین ارشد
)4سطح(  

 مهندس حرفه اي
)5سطح(  

 کارگر ماهر فناوري اطالعات و ارتباطات
 

 کمک تکنسین فناوري اطالعات و ارتباطات
 

 تکنسین سیستم ها و شبکه کامپیوتر
3513 

 تکنسین عملیات فناوري اطالعات و ارتباطات
3511 

 
 

 مهندس طراحی و توسعه وب و مالتی مدیا
2519 

 

 تکنسین وب
3514 

 

تکنسین پشتیانی کاربر 
اطالعات و فناوري 

3512ارتباطات   
 

 



۲۳ 

 

  اي رایانه افزار نرم و شبکه اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  35130191 :کد 1 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهکارگر ماهر  :نام حرفه 

  35130192 :کد 2 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهن کمک تکنسی :نام حرفه 

  35130193 :کد 3 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکه تکنسین :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

کار با بسته هاي نرم 
 افزاري

کار با نرم افزار هاي چند 
 رسانه اي

 کار با سیستم هاي عامل کار با نرم افزار هاي اداري
کار با نرم افزار هاي 

 گرافیکی
کار با نرم افزار هاي 

 عمومی
  کار با ابزارهاي اینترنتی

01  88 131 0106 L3 13 19 0103 L3 14 21 0101 L3 19 27 0105 L3 15 21 0102 L3 13 18 0104 L3 16 23     
 

تعمیر و نگهداري 
کامپیوتر و تجهیزات 

 جانبی

تعیین عیب کامپیوتر و 
 تجهیزات جانبی

تعویض و ارتقاء قطعه 
 افزارسخت 

 تعمیر قطعه سخت افزار
سرویس قطعات و 
 تجهیزات کامپیوتر

رفع عیب نرم افزارهاي 
 سیستمی

رفع عیب نرم افزارهاي 
 کاربردي

 ارتقاء نرم افزار

02  123 184 0102 L3 16 25 0202 L3 18 26 0206 L3 16 25 0205 L3 16 25 0203 L3 16 25 0204 L3 13 20 0207 L3 12 18 
 

       تعمیر بردهاي الکترونیکی 

    0208 L3 14 22                         
 

نصب و راه اندازي سیستم 
 ها

مونتاژ قطعات کامپیوتر و 
 تجهیزات کامپیوتري

 پیکربندي انواع نرم افزار
عملکرد سیستم تحلیل 

 هاي کامپیوتري

نصب راه اندازها و 
شناساندن قطعات به 

 کامپیوتر

نصب انواع سیستم هاي 
 عامل

 نصب انواع نرم افزار
مدیریت سیستم هاي 

 ارتباطی متحرك

03  88 131 0301 L3 14 21 0304 L3 15 23 0306 L3 11 17 0305 L3 12 19 0302 L3 12 19 0303 L3 11 17 0307 L3 11 17 



۲٤ 

 

  اي رایانه افزار نرم و شبکه جهت دستیابی رشته اي و سطوح مورد انتظارهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  35130191 :کد 1 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهکارگر ماهر  :نام حرفه 

  35130192 :کد 2 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهکمک تکنسین  :نام حرفه 

  35130193 :کد 3 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 نصب شبکه کامپیوتري
پیاده سازي رسانه هاي انتقال 

 داده در شبکه کامپیوتري
نصب تجهیزات غیر فعال 

 شبکه کامپیوتري
کاربري نرم افزارهاي راه 

 انداز شبکه کامپیوتري
نصب تجهیزات فعال 

 شبکه کامپیوتري
نصب سرویس هاي فعال 

 شبکه کامپیوتري
پیکربندي سیستم هاي 
 فعال شبکه کامپیوتري

برقراري امنیت شبکه 
 کامپیوتري

04  88 131 0401 L3 13 18 0402 L3 10 15 0406 L3 13 18 0403 L3 10 15 0404 L3 15 22 0405 L3 13 20 0407 L3 15 22 
 

نگهداري و پشتیبانی 
 شبکه کامپیوتري

تعیین عیب شبکه 
 کامپیوتري

رفع ایرادهاي سخت 
 کامپیوتريافزاري شبکه 

رفع ایرادهاي نرم افزاري 
 شبکه کامپیوتري

انجام امور کنترلی امنیت 
 شبکه کامپیوتري

مدیریت کاربران شبکه 
 کامپیوتري

تهیه نسخه پشتیبان 
  شبکه کامپیوتري

05  114 171 0501 L3 22 34 0503 L3 18 26 0502 L3 21 31 0504 L3 18 26 0505 L3 19 29 0506 L3 16 25     
 

 کدنویسی برنامه هاي وبی توسعه پایگاه وب ساخت صفحه وب طراحی وب 
بکارگیري ابزارهاي 

 الکترونیکیتجارت 
  مدیریت نگهداري وب کار با ابزارهاي توسعه وب

06  79 119 0601 L3 15 22 0602 L3 12 18 0603 L3 15 23 0605 L3 12 18 0604 L3 14 20 0606 L3 12 17     
 

مدیریت و پیاده سازي 
 پایگاه داده

 پایگاه دادهپیاده سازي  طراحی ساختار پایگاه داده تحلیل پایگاه داده
تهیه نسخه پشتیبان 

 پایگاه داده
مدیریت کاربران پایگاه 

 داده
  نگهداري پایگاه داده

07  70 106 0701 L3 11 17 0702 L3 12 18 0703 L3 11 17 0706 L3 12 20 0704 L3 11 17 0705 L3 12 18     

 

 



۲٥ 

 

  اي رایانه افزار نرم و شبکه انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  35130191 :کد 1 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهکارگر ماهر  :نام حرفه 

  35130192 :کد 2 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهکمک تکنسین  :نام حرفه 

  35130193 :کد 3 :سطح اي رایانه افزار نرم و شبکهتکنسین  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

توسعه سیستم هاي نرم 
 افزاري

 طراحی سیستم تجزیه و تحلیل سیستم 
کدنویسی برنامه هاي 

 سیستم
 انتشار نسخه نرم افزار تجمیع آزمایش برنامه

نگهداري سیستم نرم 
 افزاري برنامه

 

08  70 106 0801 L3 12 18 0802 L3 11 18 0803 L3 12 18 0804 L3 12 17 0805 L3 12 17 0806 L3 12 17     
 

        

                                
 

        

                                
 

        

                                



۲٦ 

 اي رایانه افزار نرم و شبکه رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

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

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

 



۲۷ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 L3-1 :سطح 35130193-1 :کد اي رایانه افزار نرم و شبکهکارگر ماهر  :نام حرفه
 

 کمک پشتیبان کامپیوتر:نام شغل

 

 صفحه گستردهکاربر : نام شغل

 

 کاربر تولید محتوا: نام شغل

 

کمک پشتیبان سیستم : نام شغل

 عامل

 

 نرم افزارهايبر رکا:: نام شغل*

 چند رسانه اي

 p1-80-3513 :  :کد شغل p1-81-3513  :کد شغل p1-82-3513 :  :کد شغل p1-83-3513 :  :کد شغل p1-84-3513:کد شغل نوبت سوم 

 0106  :کد کارها 0303-0304-0306  :کد کارها 0106  :کد کارها 0103  :کد کارها 0307-0203-0204-0207:کد کارها

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

           

تجهیزات نرم ب انص :نام شغل

 )Active(شبکه افزاري 

 

تجهیزات سخت ب انص:نام شغل
 )Passive(شبکه افزاري 

 

 کامپیوتر تعمیرکار:نام شغل

 

 مونتاژ کار کامپیوتر:نام شغل

 

کمک پشتیبان سخت :شغلنام 
 افزار کامپیوتر

 p1-75-3513 :کد شغل p1-76-3513 :کد شغل p1-77-3513 :کد شغل p1-78-3513 :کد شغل p1-79-3513  :کد شغل نوبت دوم 

 0205-0202-0201:کد کارها 0301-0202:کد کارها 0208-0206:کد کارها 0401-0402:کد کارها 0403-0404  :کد کارها

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

           

کاربر نرم افزارهاي :شغل نام
 گرافیکی

 

 راه انداز سیستم عامل:نام شغل

 

راهبر سیستم عامل و :نام شغل
 اینترنت

 

واژه پرداز و ارائه کاربر : نام شغل 
 مطالب

 

کاربر عمومی رایانه :شغلنام 
 شخصی

 p1-70-3513 :کد شغل p1-71-3513 :کد شغل p1-72-3513 :کد شغل p1-73-3513 :کد شغل p1-74-3513 :کد شغل نوبت اول 

 0101:کد کارها 0103:کد کارها 0102-0104:کد کارها 0302-0305:کد کارها 0105:کد کارها

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

  .استفاده گردد 6-1ل هر واحد حرفه در فرم یآنها بر اساس مشاغل ذ يو کدها يکار ين گروههایعناو*



۲۸ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 L3-2 :سطح 35130193-2 :کد کمک تکنسین فن آوري اطالعات و ارتباطات :نام حرفه
 

کمک سرپرست :نام شغل
 شبکه در پشتیبان گیري

 

کمک سرپرست :نام شغل
 کاربران شبکه در مدیریت

 

کمک تکنسین سخت :نام شغل
 افزار شبکه

 

کمک تکنسین نرم :نام شغل
 افزار شبکه

 

کمک تکنسین راه  :نام شغل*
 اندازي شبکه

 P2-65-3513 :کد شغل P2-66-3513 :کد شغل P2-67-3513 :کد شغل P2-68-3513 :کد شغل P2-69-3513:کد شغل نوبت سوم 

 0406-0405:کارهاکد  0501-0502:کد کارها 0504-0501-0503:کد کارها 0507-0505:کد کارها 0506:کد کارها

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

 طراح وب دینامیک:نام شغل

 

 طراح وب استاتیک :شغل نام

 

مدیریت و نگهداري  :نام شغل
 وب

 

 برنامه نویس وب:نام شغل

 

 بانک اطالعاتی  کاربر:نام شغل

 P2-60-3513 :کد شغل P2-61-3513 :کد شغل P2-62-3513 :کد شغل P2-63-3513 :کد شغل P2-64-3513 :کد شغل نوبت دوم 

 0701-0702 :کد کارها 0603-0601:کد کارها 0605-0606 :کد کارها 0601-0602-0604:کد کارها 0601-0604:کد کارها

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

اي توسعه سیستم ه:نام شغل
 نرم افزاري

 

کمک طراح پایگاه :نام شغل
 داده

 

 کاربر پایگاه داده :نام شغل

 

 برنامه ساز سیستمی:نام شغل

 

 برنامه ساز کاربردي:نام شغل

 P2-55-3513 :کد شغل P2-56-3513 :کد شغل P2-57-3513 :کد شغل P2-58-3513 :کد شغل P2-59-3513 :کد شغل نوبت اول 

 0704-0706-0803:کد کارها 0705-0806-0803 :کد کارها 0703:کد کارها 0802-0801:کد کارها 0805-0804-0803:کد کارها

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

  .استفاده گردد 6-1ل هر واحد حرفه در فرم یآنها بر اساس مشاغل ذ يو کدها يکار ين گروههایعناو*



۲۹ 

 شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش  شبکه و نرم افزار رایانه ايحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

   
 1 :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
 

 

  
 068810: کد رشته تحصیلی شبکه و نرم افزار رایانه اي: 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 

پایه و شایستگی  شایستگی هاي
هاي خاص دیگر حوزه هاي 

 یادگیري
8 

 
 
8 
 
 

2 

3 

4 

5 
 4,0 4,0 يا انهیرا افزار نرم و شبکهدانش فنی   6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8
طراحی و پیاده سازي شبکه هاي 

 8,0 8,0 کامپیوتري

9 
 سیستم نگهداري و اندازي راه نصب،
 8,0 8,0 طراحی و پیاده سازي پایگاه داده ها و وب 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 کاربردي افزارهاي نرم و عامل

 8,0 8,0 تولید و پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتی 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2رس انتخابی د 10

       8,0 8,0 برنامه سازي و تولید نرم افزارهاي کاربردي 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

12       
نصب، راه اندازي و نگهداري تجهیزات شبکه 

 و سخت افزار
8,0 8,0       

 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



۳۰ 

 

 

    

 L۱سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  شبکه و نرم افزار رایانه اينقشه آموزش کارگر ماهر 

10درس اول سال   

ستم نصب، توسعه ، نگهداري سی

 عامل و نرم افزارهاي کاربردي
 

11درس اول سال   

برنامه سازي و تولید نرم افزارهاي 

 کاربردي 
 

 

11سال  دومدرس   

نصب، توسعه و نگهداري تجهیزات 

 شبکه و سخت افزار
 

 

  کار با سیستم عامل

 

نصب راه اندازها و 
شناساندن قطعات به 

 کامپیوتر

نصب انواع سیستم 
 عامل

 

کار با نرم افزارهاي 
 عمومی

 

 کار با ابزارهاي اینترنتی
 

کار با نرم افزارهاي 
 اداري

 

کار با نرم افزارهاي 
 گرافیکی

 

کار با نرم افزارهاي چند  نصب انواع نرم افزار
 رسانه اي

پیکربندي انواع نرم 
 افزار

 

تحلیل عملکرد  ارتقاي نرم افزار
سیستم هاي 
 

 

رفع عیب نرم 
 افزارهاي سیستمی

 

رفع عیب نرم 
 افزارهاي کاربردي

 

تعویض و ارتقاي 
 قطعه سخت افزار

 

مونتاژ قطعات و 
 تجهیزات کامپیوتري

 

تعیین عیب کامپیوتر 
 دستگاههاي جانبیو 

 

سرویس قطعات و 
 تجهیزات کامپیوتر

 

پیاده سازي رسانه هاي 
شبکه هاي انتقال داده در 

 کامپیوتري
 

نصب تجهیزات غیر 
 فعال شبکه کامپیوتري

 

نصب سرویس هاي فعال 
 شبکه کامپیوتري

 

 تعمیر قطعه

 سخت افزار 
 

تعمیر بردهاي 
 الکترونیکی

 

نصب تجهیزات فعال 
 شبکه هاي کامپیوتري
 



۳۱ 

 

 

 

 L۲سطح سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی  شبکه و نرم افزار رایانه اينقشه آموزش کمک تکنسین 

 12درس اول سال 

طراحی و پیاده سازي شبکه هاي (

)کامپیوتري  

)ساعت 300(  
 

 

 12درس دوم سال 

)طراحی و پیاده سازي پایگاه داده ها و وب(  

)ساعت 300(  
 

 12درس سوم سال 

)سازي سیستم هاي اطالعاتیتولید و پیاده (  

)ساعت 300(  
 

 



۳۲ 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی

 

 1: کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی
 068810 :کد رشته تحصیلی شبکه و نرم افزار رایانه اي: رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

شمار

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

ساعت 

 تئوري

ساعت 

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

1 
، راه اندازي، نگهداري سیستم نصب

 عامل و نرم افزارهاي کاربردي
0688100110 

مشترك 
 در گروه

10 120 180 
T۰۱۰۱, T۰۱۰۳, T۰۱۰۲, 
T۰۱۰٤, T۰۳۰٥, T۰۳۰۲, 

T۰۱۰٥ 
  

2 
نامه سازي و تولید نرم افزارهاي بر

 کاربردي
0688100211 

مشترك 
 در رشته

11 120 180 
T۰۱۰٦, T۰۱۰۳, T۰۲۰۳, 
T۰۲۰٤,T۰۳۰٦, T۰۳۰٤, 

T۰۳۰۳, T۰۲۰۷ 
  

3 
ب، توسعه و نگهداري تجهیزات نص

 شبکه و سخت افزار
0688100311 

مشترك 
 180 120 11 در رشته

T۰۲۰۲, T۰۳۰۱, T۰۲۰۱, 
T۰۲۰٥, T۰٤۰۲, T۰٤۰۱, 
T۰۲۰٦, T۰۲۰۸, T۰٤۰۳, 

T۰٤۰٤ 

  

4 
طراحی و پیاده سازي شبکه هاي 

 کامپیوتري
0688100412 

مشترك 
 180 120 12 در رشته

T۰٤۰٦, T۰٤۰٥, T۰٥۰۱, 
T۰٥۰۲, T۰٥۰۳, T۰٥۰٤, 
T۰٥۰٥, T۰٥۰٦, T۰٥۰۷ 

  

5 
طراحی و پیاده سازي پایگاه داده و 

 وب
0688100512 

مشترك 
 180 120 12 در رشته

T۰۷۰۱, T۰۷۰۲, T۰٦۰۱, 
T۰٦۰۲, T۰٦۰۳, T۰٦۰٤, 

T۰٦۰٥, T۰٦۰٦ 
  

6 
طراحی و پیاده سازي سیستم هاي 

 اطالعاتی
0688100612 

مشترك 
 180 120 12 در رشته

T۰۷۰۳, T۰۷۰٤, T۰۷۰٥, 
T۰۷۰٦, T۰۸۰۱, T۰۸۰۲, 
T۰۸۰۳, T۰۸۰٤, T۰۸۰٥, 

T۰۸۰٦ 

  



۳۳ 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه
نام و نام 

  :تاریخ ارزشیابی   :لیمشماره   :خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 کارگر ماهر فناوري و اطالعات :صالحیت

 :کد
تعداد گروه  1-35130193

تعداد  15 :شغل/کاري
 :کارها

28 
 

     L3-1 :سطح
 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   P1-70-3513 0101 کاربر عمومی رایانه شخصی 1

   P1-71-3513 0103 کاربر واژه پرداز و ارایه مطالب 2

   P1-72-3513 0104-0102 راهبر سیستم عامل و اینترنت 3

   P1-73-3513 0305-0302 راه انداز سیستم عامل 4

   P1-74-3513 0105 کاربر نرم افزارهاي گرافیکی 5

6 
کمک پشتیبان سخت افزار 

 کامپیوتر
P1-75-3513 0205-0202-0201   

   P1-76-3513 0301-0202 مونتاژ کار کامپیوتر 7

   P1-77-3513 0208-0206 تعمیرکار کامپیوتر 8

9 
نصاب تجهیزات سخت افزاري 

 )Passive(شبکه 
P1-78-3513 0402-0401   

10 
نصاب تجهیزات نرم افزاري 

 )Active(شبکه 
P1-79-3513 0404-0403   

11 
چند رسانه  کاربر نرم افزارهاي

 اي
P1-80-3513 0106-0105   

   P1-81-3513 0306-0304-0303 کمک پشتیبان سیستم عامل 12

   P1-82-3513 0106 تولید محتوا کاربر 13

   P1-83-3513 0103 کاربر صفحه گسترده 14

   P1-84-3513 0207-0204-0203 کمک پشتیبان کامپیوتر 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: اعطاي مدركمعیار 

 



۳٤ 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 کمک تکنسین فناوري و اطالعات :صالحیت

35130193-2 :کد تعداد گروه  
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

26 
 L3-2 :سطح

 ینامه هاگواه

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

P2-55-3513 0704-0706-0803 ساز کاربرديبرنامه  1    

P2-56-3513 0803-0806-0705 برنامه ساز سیستمی 2    

   SQL ( P2-57-3513 0703(کاربر پایگاه داده  3

P2-58-3513 0801-0802 کمک طراح پایگاه داده  4    

P2-59-3513 0805-0804-0803 توسعه سیستم هاي نرم افزاري 5    

Access P2-60-3513 0702-0701کابر بانک اطالعاتی  6    

P2-61-3513 0601-0603 برنامه نویس وب 7    

P2-62-3513 0606-0605 مدیریت و نگهداري وب 8    

P2-63-3513 0604-0602-0601 استاتیکطراح وب  9    

P2-64-3513 0604- 0601 دینامیکطراح وب  10    

P2-65-3513 0405-0406 کمک تکنسین راه اندازي شبکه 11    

P2-66-3513 0502-0501 کمک تکنسین نرم افزار شبکه 12    

13 
کمک تکنسین سخت افزار 

 شبکه
P2-67-3513 0503-0501-0504    

14 
سرپرست شبکه در کمک 

 مدیریت کاربران
P2-68-3513 0505-0507    

15 
کمک سرپرست شبکه در 

 پشتیبان گیري
P2-69-3513 0506   

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/کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاريپس از : معیار اعطاي مدرك



۳٥ 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 تکنسین فناوري اطالعات و ارتباطات :صالحیت

تعداد گروه  35130193 :کد
 24 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

52 
 L3 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

P3-31-3513 0805-0806 مستند ساز نرم افزار 1    

   P3-32-3513 0803 برنامه نویس سیستم 2

3 
توسعه دهنده سیسسم هاي 

 وباطالعات در 
P3-33-3513 0703-0604-0603    

4 
توسعه دهنده سیستم هاي نرم 

 افزاري
P3-34-3513 0805-0804-0803    

5 
سرپرست شبکه در امور کنترلی 

 و امنیت شبکه
P3-35-3513 0504-0407-0307    

6 
مدیریت شبکه و سیستم هاي 

 کامپیوتري
P3-36-3513 0506-0505-0504    

7 
توسعه دهنده سیستم هاي 
 تجارت الکترونیکی در وب 

P3-37-3513 0605   

8 
 توسعه دهنده سیستم هاي

 اطالعاتی پایگاه داده 
P3-38-3513 0703-0702-0701    

9 
نگهداري و مدیریت پایگاه داده و 

 کاربران
P3-39-3513 0706-0705-0704    

P3-40-3513 0806-0805-0804 مدیریت و نگهداري نرم افزار 10    

   P3-41-3513 0407 تکنسین عمومی امنیت شبکه 11

12 
تکنسین سیستم هاي ارتباطی 

 متحرك
P3-42-3513 0307   

P3-43-3513 0604-0602-0601 توسعه دهنده وب 13    

14 
تکنسین پشتیبانی شبکه هاي 

 کامپیوتري
P3-44-3513 0503-0502-0501    

   P3-45-3513 0703 کد نویس پایگاه داده 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: معیار اعطاي مدرك



۳٦ 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
  .نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، شبکه ها و وبدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم بر عملکرد  )1

شرکتهاي نرم افزاري، سخت افزاري، نصب و تعمیر واقعی در  نسبت به محیط کار طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري )2
 .و نگهداري سخت افزارها و نرم افزارهاي جدید

در حوزه هاي  تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري بازدید هاي کالسی و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویان )3
 برنامه نویسی

شبکه ها، نرم و روابط علت و معلولی در تعیین عیوب  نرم افزار و سخت افزار کامپیوترامکان درك قوانین کلی حاکم بر  )4
  افزارها و سخت افزار کامپیوترهاي شخصی

 .حل مساله در برنامه سازي و سیستم هاي اطالعاتیایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط حاکم بر مکانیزم هاي  )5

 ...انواع سخت افزارهاي کامپیوتریی اعم از لب تاپ یا تبلت یا ایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در تعمیر  )6

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )7

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8

 اتفناوري اطالعات و ارتباطاستفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش  )9

 شبکه و نرم افزار رایانه اي اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 در کار واقعیاستفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  )1

ه اي وعمومی در رشته رد شایستگی حرفااستفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاند )2
 شبکه و نرم افزار رایانه اي

 شبکه و نرم افزار رایانه ايارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  )3

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

 اي اندوخته هاي هنرجویانارزشیابی منصفانه و بر مبن )5

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6

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

 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري )8



۳۷ 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت

 مدرك تحصیلی -1

 ITحداقل مدرك تحصیلی، کارشناسی و باالتر در مهندسی کامپیوتر سخت افزار، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی  
 

 مدارك حرفه اي -2

 نرم افزارهاي اداريگذراندن دوره تخصصی  - 
 سیستم هاي عاملگذراندن دوره تخصصی  - 
 نرم افزارهاي گرافیکیگذراندن دوره تخصصی  - 
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و حرفه آموزي - 

 
 تجربه کاري -3

کار در حوزه تجربی کامپیوتر الزامی  براي کسانی که داراي مدرك تحصیلی تربیت دبیر فنی نیستند ارائه گواهی -
 .است

 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی بازآموزي آموزش مدیران و )1

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

 نرم افزار و سخت افزار شبکهبر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  سایت کامپیوتر 2 وجود )3

 هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  )4
 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته 

 .مرحله اول اعتبار بخشی در شوراهاي تخصصی در مراحل تالیف انجام می شود •
اموزشی  مرحله دوم اعتبار بخشی بعد از گذشت یک سال توسط کارشناسان دفتر به روش قضاوتی و با همکاري گروه هاي  •

 .انجام گردد و حداقل پنج سال بعد از اعتبار بخشی مرحله دوم اعتبار داشته باشد
 .قرار می گیردسال برنامه رشته مورد ارزشیابی و اصالح کامل  2بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  •
 .برنامه رشته هر سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد •

 



۳۸ 

 شبکه و نرم افزار رایانه اي دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 سایت -8  کتاب مرجع -7  پوستر-6  کتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

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

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

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

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(فیلم هاي کوتاه 

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

 معلم

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

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

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

فیلم راهنماي 

 معلم

. در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود
 .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
 .آورده شوددر این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته  کتاب مرجع

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