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 مقدمه

بنابراین کشورها در راه پیشرفت و . سنجدها میامروزه ثروت و قدرت کشورها را از روي تعداد و توانایی علمی و فنی نیروي انسانی آن
هاي تربیت نیروي انسانی پایهاز یکی . همۀ زمینه اقدام نمایندترقی در جهان امروز باید به تربیت نیروي انسانی کافی و کارآمد در 

 .است» ریزي آموزشیبرنامه«
هاي اي در مدارس و هنرستانآموزش هنرجویان فنی و حرفه» راهنماي برنامه درسی«اي که پیش روي شما قرار گرفته است مجموعه

رویکرد . اي و با عنایت به فناوري روز تهیه و تدوین شده استهاي نوین آموزش فنی و حرفهکه مطابق روش. آموزش و پرورش است
اي ي فنی و حرفههاریزي توجه به دنیاي کار و نیاز بازار کار است تا نیروهاي آموزش دیده، بتوانند پاسخگوي نیازغالب در این برنامه

است به در این راه پیموده شده  مراحل. رفنی نشوندو جذب مشاغل غیشغل پیدا کنند اند اي که تربیت شدهبازار کار باشند و در رشته
 .شوداجمال توضیح داده می

اي مورد استفاده قرار گرفته بودند از روي مدارك استخراج و فهرست ریزي پیشین آموزش فنی و حرفهمشاغلی که در برنامه -1
 . گردید

شمارش و » تأسیسات مکانیکی ساختمان«حرفه در ارتباط با  1390مشاغلی را که مرکز آمار ایران در سرشماري سال  -2
 بندي گردید، فهرست نموده بود استخراج نموده و فهرست

سازمان جهانی کار حرف و مشاغل هایی که در فهرست براي هماهنگی و ارتباط دنیاي کار کشور با جهان امروز مشاغل و حرفه -3
مرتب دیگري آورده شده است استخراج نموده در فهرست » حرفه تأسیسات مکانیکی ساختمان«در ارتباط با  ISCOموسوم به 

هاي خود مورد تجدیدنظر قرار داده با ویرایش جدید سازمان جهانی کار هر بیست سال یک بار فهرست حرفهالزم به ذکر است . گردید
فهرست مورد استفاده . براي هر یک از مشاغل و حرفه یک کد چهاررقمی اختصاص یافته است ISCOکند در فهرست منتشر می

. باشدمی ISCO2008و فهرست مورد استفاده در نیازسنجی برنامه ریزي جدید  طبقه بندي شده است ISCO88مرکز آمار ایران 
 باشدمتفاوت می ISCO2008و  ISCO88در برخی از حرف کدهاي مورد استفاده 

، فهرست ASCO و فهرست مشاغل کشور استرالیا با عنوان MASCOفهرست مشاغل کشور مالزي تحت عنوان عالوه بر آن به 
 . آمریکا نیز مراجعه شد و عناوین حرف و مشاغل در زمینه تأسیسات مکانیکی استخراج گردید ONETمشاغل 

اند و همچنین مشاغلی در جامعه از بین رفته یا کم اهمیت شدهریزي کنونی ریزي پیشین و برنامهدر فاصله زمانی بین برنامه -4
در جامعه آن کشی چدنی از مواردي است که اجراي اند به عنوان مثال لولهریزي پیشین نبودهاند که در برنامهمشاغلی به وجود آمده

اسپلیت از جمله کشی سیستم کف گرمایی، نصاب پکیج شوفاژ گازي، نصاب و تعمیرکار کولرهاي شده است و مشاغلی مانند لوله کم
 .ریزي لحاظ شدندبندي گردیدند و در برنامهاند که فهرستمشاغل رایج شده در رشته

معادل آنها از کد در این فهرست . اند با حذف تکرارها در یک فهرست جدید جمع شدندها که فهرست بندي شدهکلیه حرفه -5
ISCO نیز اضافه گردید. 

هاي شود که در آن به حرفهفهرست جدیدي حاصل می ISCO2008ها با کدهاي شناسایی با توجه به معادل سازي حرفه -6
 . مشاغل جدید و رواج یافته اضافه شده است ISCOموجود در 

جداولی قرار داده شدند که سرگروه آنها  بندي شدند و درهستند گروه ISCOکلیه مشاغلی که داراي یک کد حرفه در  -7
 .نامگذاري گردیده است ISCOاي است که در حرفه



٤ 

این نمودار براساس نگاه سازمان . هاي تأسیسات مکانیکی تهیه شداي رشتهپس از مرحله نیازسنجی نمودار صالحیت حرفه -8
نظام مهندسی ساختمان ایران، و مباحث تهیه شده در مقررات ملی ساختمانی ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازي در چهار شاخه 

 .تنظیم شد زیر
 تأسیسات تهویه مطبوع -1

 تأسیسات تبرید -2

 تأسیسات آبرسانی -3

 تأسیسات گازرسانی -4

تحلیل حرفه تکنسین تهویه مطبوع، کمک تکنسین تهویه مطبوع و کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمان از روش  براي -9
نفر از متخصصین تأسیسات تهویه مطبوع در سطح مهندسی تکنسین و کمک تکنسین دعوت شدند و در  10. دیکوم استفاده شد

به را تهویه مطبوع را تا سطح تکنسین تعیین کردند و آنها وظایف و کارهاي مربوط به حرفه ، هاي تخصصی سه روز ضمن بحثمدت 
 وظیفه 10. زمان آموزش هر یک را بر اساس دشواري، اهمیت و فراوانی تعیین نمودند. تقسیم بندي نمودند 3Lو  2Lو  1Lهاي سطح

کار در سطح  19تعیین . کار شمارش و تعیین گردید و در جدولی به نام جدول تحلیل حرفه تکنسین تهویه مطبوع ثبت گردید 74و 

1L  2کار در سطح  19وL  3کار در سطح  38وL باشدنتیجه کار گروه متخصصان تأسیسات تهویه مطبوع می. 
-تند که از مرکز آمار ایران در جدول مربوطه گروه بندي گردیدهکارهاي بدست آمده از جدول دیکوم مربوط به مشاغلی هس -10

 .شغل در سطح تکنسین تعیین گردید 20شغل در سطح کمک تکنسین و  15شغل در سطح کارگر ماهر،  15. اند
ساعت  3600به سطح کمک تکنیسین و با  ساعت آموزش 1800ساعت آموزش به سطح کارگر ماهر و با  900فراگیران با  -11

 . آموزش به سطح تکنیسین ارتقاء می یابند

بندي گردیدند که این مشاغل با توجه به کارهاي آنها و سطح دشواري آموزش از آسان به دشوار و با توجه به تناسب کارها دسته
ها بر درس. ساعت آموزش باشند 300در سطح هنرستان باید شامل  درس هاهر یک از  .دسته ها تحت عنوان درس ارائه می شد

 .به ترتیب زیر نامگذاري گردید ها اساس محتواي آن
 سال دهم ـ تأسیسات انتقال گرما با آب) الف

 تأسیسات تولید آب گرم مصرفی -2 تأسیسات پکیج گرمایی -1سال یازدهم ـ  ) ب

نگهداري و تعمیر تأسیسات سرمایشی و  -3 تأسیسات توزیع گرما -2 تأسیسات مرکزي تولید گرما -1سال دوازدهم ـ  ) ج
 گرمایشی

پیش روي شماست ماحصل فعالیت » تأسیسات سرمایشی و گرمایشی فناوري راهنماي برنامه درسی رشته«اي که به نام مجموعه
 .نشدبري است که امکان پرداختن به آنها در مقدمه فراهم هاي دیگر دقیق و زمانمذکور و فعالیت

مسیرهاي هدایت تحصیلی به  ،اي، اهمیت و ضرورت گروهدر راهنماي برنامه درسی ضمن پرداختن به اهداف دوره فنی و حرفه
تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، اهداف تفصیلی رشته براساس برنامه درس ملی پرداخته شده  فناوري اهمیت و ضرورت رشته

بندي کارها، جدول دروس، نقشه آموزش کارها، جدول تطبیق درس، اصول دیکوم، گروهاي، جدول نمودار صالحیت حرفه. است
مطالب دیگري است که  اجراییبر راهبردهاي یاددهی و یادگیري، اجزاي بسته آموزشی و الزامات حاکم حاکم بر ارزشیابی اصول 

هاي درسی، در سایر دفاتر، مؤلفان کتاب در این مجموعه گنجانیده شده است که امید است مورد استفاده کارشناسان رشته
 .قرار گیرد هنرستان هاریزان درسی، مدیران برنامه هنرآموزان،

 و من اهللا التوفیق
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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 -
 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  –راهنمایی شغلیفراهم نمودن شرایط هدایت و  -
 

 اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید

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

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

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

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

 . 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 -071620ماشین هاي کشاورزيفناوري 
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  ساخت و تولیددر گروه  حرفه اي -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 ساخت و تولید مشترك گروه ل دروسجدو

 

 1 :تحصیلیگروه  کد ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

 0713200110 نصب و راه اندازي سیستم هاي انتقال آب گرم 1
مشترك در 

 گروه
 0205،  0204، 0203،  0202، 0201،  0101 180 120 دهم

هاي بکارگیري فناوري، )41N(انتخاب فناوري هاي مناسب 
، )21N( داشتن درك درست از سیستم، )42N( مناسب

 )73N(درستکاري و کسب حالل 

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         



۹ 

 ساخت و تولیدجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 

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

 اي رایانه افزار نرم و شبکه ساخت مصنوعات فلزي سبک 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 وماشینی دستی فرم تغییر روش به تولید افزار هاي ماشینفناوري 

فناوري تاسیسات سرمایشی و 
 گرمایشی

اندازي سیستم هاي انتقال نصب و راه 
 آب گرم

 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم ت 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 --- ماشین هاي صنعتیفناوري 

 اجرایی برنامه درسی گروه ساخت و تولید الزامات

 :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 چـارچوب مفـاهیم و راهکـار    
 هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. 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 تایید و  .1

 ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

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

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

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

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

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

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

 .ري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه ايتجهیز مدارس به فناو .8

 :فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه ساخت و تولید

.د ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیردسال برنامه درسی گروه ساخت و تولید مور 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 تأسیسات سرمایشی و گرمایشی فناوري اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی

تأمین گرما در زمستان، تامین سرما در . صنعت ساختمان و صنعت تأسیسات مکانیکی ساختمان الزم و ملزوم یکدیگرند
تابستان، تأمین آب آشامیدنی، تأمین آب گرم مصرفی از نیازهاي اولیه ساکنین یک ساختمان امروزي است که محاسبه و 

گران ماهر تأسیسات رها و کاها، کمک تکنسینبري آنها توسط تکنسیناندازي و راهنصب و راه ،طراحی آن توسط مهندسان و
 .شودمکانیکی ساختمان انجام می

تحول و پیشرفت زیادي که در امر ساختمان سازي به وقوع پیوسته است در فناوري تأسیسات مکانیکی ساختمان نیز پاي پابه
مطرح است که بدون  (BMS)ساختمان  هوشمندامروزه مدیریت . هاي زیادي به وجود آمده استدگرگونی و پیشرفت

طور خودکار انجام روزي الزم بهشبانه اتصورت نیاز تغییر ها در زمان الزم روشن و خاموش شوند و دردخالت انسانها دستگاه
ها از نظر دما، رطوبت، جریان طوري باشد که باعث شود که شرایط هوا در آنهاي سالم مطرح میها و ساختماناتاق. گیرد

 .وري را باال ببردکسالت، خواب آلودگی، بیماري نشود و راندمان و بهره

که بر استحکام ساختمان، مقاومت آن در برابر زلزله، معماري  یساختمان ایران عالوه بر نظارتسازمان نظام مهندسی 
تأمین الکتریسیته دارد براي اجراي درست و استاندارد تأسیسات مکانیکی نیز نظارت دارد اجراي تأسیسات  و ساختمان

از سازمان نظام مهندسی نظارت و روانه اشتغال مکانیکی باید توسط یک مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی ساختمان و داراي پ
 .تأیید گردد

مبحث از آن  22از مقررات ملی ساختمانی ایران که زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازي تدوین و ترویج شده است و تاکنون 
أمین آب ت(به تأسیسات بهداشتی  16به تأسیسات سرمایی و گرمایی و تعویض هوا، مبحث  14مبحث . انتشار یافته است

به نگهداري  22ها و مبحث به لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان 17، مبحث )آشامیدنی، تأمین آب گرم و دفع فاضالب
تأسیسات ساختمان اختصاص یافته است که نظارت مهندسان بر اجراي تأسیسات مکانیکی ساختمان براساس مفاد و مواد 

 .گیردمقررات الزم االجراي این مباحث انجام می

توجه سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران و وزارت مسکن و شهرسازي به تأسیسات مکانیکی ساختمان و لزوم کنترل 
بنابراین تربیت نیروي انسانی ماهر . برداري آن، نشان از اهمیت این رشته در کشور و جامعه دارددرست طراحی، اجرا و بهره

هایی ها و دگرگونیویژه با پیشرفتبه. اي برخوردار استماهر از اهمیت ویژه اعم از مهندس، تکنسین، کمک تکنسین و کارگر
هایی که در ساخت، نصب، که در این زمینه به وجود آمده است نیروي انسانی ماهر باید همیشه به روز باشد و با پیشرفت

 .آید همراه باشدوجود میهاي تأسیسات مکانیکی اعم از سرمایشی، گرمایشی، بهداشتی به برداري دستگاهبهره
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 آموزشینیازسنجی 

تربیت نیروي . نیروي انسانی ماهر بیان گردیدتربیت تأسیسات سرمایشی و گرمایشی ضرورت  فناوري در بحث اهمیت رشته تحصیلی
نیروهاي کمک . شود و به عهده وزارت علوم تحقیقات و فناوري استآموزش عالی انجام میانسانی ماهر مهندس و تکنسین در مراکز 

اي کشور وزارت کار و اي سازمان آموزش فنی و حرفههاي وزارت آموزش و پرورش و مراکز فنی و حرفهتکنسین وکارگر در هنرستان
 .یابندامور اجتماعی آموزش می

اي در هنرستان، ساعات آموزش، شرایط معلمان فنی، محتواي که از نظر آموزش فنی و حرفهدهد نتایج مطالعات تطبیقی نشان می
همچنین در آن کشورها نیز عالوه بر آموزش و . ها از نظر آموزش فنی و آموزش عمومی در کشورهاي دیگر شبیه کشور ماستبرنامه

اي وجود دارد و و وزارت ارتباطات براي آموزش فنی و حرفه پرورش، متولیان دیگري مانند وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت ورزش
 .سهمی از تربیت نیروهاي فنی به عهده آموزش و پرورش است

هاي دهد به مواردي از یافتهدر هنرستان را موفق نشان میسرمایشی و گرمایشی تأسیسات فناوري هاي پژوهشی آموزش رشته یافته
 .شودپژوهشی در زیر اشاره می

 .، تجهیزات موجود در هنرستان کافی بوده استسرمایشی و گرمایشیتأسیسات فناوري آموختگان رشته درصد از دانش 60نظر به  -
 .باشدآموختگان شخصی میدرصد دانش 90مسکن نزدیک به  -
 .اندل دادهدرصد ایشان در همان رشته ادامه تحصی 99اند و نزدیک به آموختگان ادامه تحصیل دادهدرصد دانش 60بیش از  -
 اند که رشته تحصیلی خود را به دوستان و نزدیکان توصیهآموختگان اظهار نمودهدرصد دانش 90نزدیک به  -

 .کنندمی 
 .اندآموختگان مدرك تحصیلی لیسانس را دریافت نمودهدرصد دانش 30بیش از  -
 .اندمدرك تحصیلی اکثر هنرآموزان لیسانس بوده و اکثراً دوره دبیري را گذرانیده -

درصد افراد شاغل در این حرفه کارکن مستقل بوده و خود  50دهد که بیش از تحلیل وضع موجود و گذشته بازار کار نشان می
التحصیلی چرا که پس از فارغ این درصد حاکی از آن است که سرمایه گذاري براي توسعه این رشته مناسب بوده. باشنداشتغال می

 .درصد افراد شاغل در بخش عمومی و دولتی فعال بوده و از دولت توقع شغل دارند 7و تنها  رسدشخص به خود اشتغالی می
دهد و باید درصد شاغلین در بخش ساختمان فعالیت دارند و این امر ارتباط زیاد صنعت ساختمان را با این رشته نشان می 85حدود 

 .بخش ساختمان باشدتوجه شود که در برنامه درسی و تدوین محتوا تمرکز روي نیاز 
نفر در بخش کارگر فنی ماهر و کمک  3500دهد که بدون افزایش جمعیت هر ساله نیاز به تربیت تحلیل وضع موجود نشان می

 .باشدتکنسین می
و  1405با توجه به افزایش جمعیت در سال . نفر به یک نفر لوله کش نیاز است 760دهد که به ازاء هر تحلیل وضع موجود نشان می

نفر نیروي فنی  213000 ،1404نفر نیرو تربیت شود تا در سال .. 7100..باید در سال  میلیون نفر 80 رسیدن جمعیت به
 .تأسیسات مکانیکی داشته باشیم
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 723 :حرفه گروه فرعی 
  :88کد
  :08کد 

 7233 :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/تجهیزاتهزینه تامین -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

تربیت نیروي انسانی و مولد کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، مبنی بر جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد  هايبا توجه به سیاست
ورش به عنوان بزرگترین متولی آموزش رسمی کشور بیش از پیش اي توسط آموزش و پرورش، نقش آموزش و پرسرمایه اجتماعی کشور و همچنین تاکید ایشان بر تقویت آموزش فنی و حرفه

هاي موجود به نیروهاي ماهر در نگهداري و تعمیر تأسیسات ها به مجریان تأسیسات مکانیکی ساختمان و همچنین نیاز ساختمانتوسعه روزافزون ساختمان سازي و نیاز آن .گرددنمایان می
 .دهدتأسیسات سرمایشی و گرمایشی را نشان می فناوري فنی ماهر در رشتهمکانیکی، نیاز کشور به تربیت نیروي 

این پژوهش از . دهدها را موفق نشان میدر هنرستان فناوري تاسیسات سرمایشی و گرمایشیاي، آموزش رشته ریزي و تألیف آموزشهاي فنی و حرفههاي انجام شده توسط دفتر برنامهپژوهش
 و یشیسرما ساتیتأس يفناورهنرستان در کشور که در رشته  200و وجود حدود . دهدکند و تجهیزات هنرستان را کافی نشان مینیروي انسانی در این رشته حکایت میعالقمندي و توانمندي 

تواند بعنوان متولی اصلی تربیت نیروي انسانی ماهر و پرورش میدهند که آموزش هایی هستند که نشان میاي و کاردانش به تربیت هنرجویان اهتمام دارند سرمایهشاخه فنی و حرفه یشیگرما
ها و مراکز تربیت دبیر فنی آموزش و پرورش آموزش دیده ها که اغلب توسط آموزشکدهاین است نیروي انسانی مجرب فعلی در هنرستان زمینهحائز اهمیت در این مساله  .در این رشته باشد

 .هستند که براي جایگزینی آنها باید اندیشه شودبودند در معرض سنین بازنشستگی 
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 رشته فناوري تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اهداف تفصیلی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )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
استنباط، تجزیه تامل، استدالل، (

و تحلیل ،توجه ،تدبر، نقد ،کشف 

،درك، حکمت،خالقیت و 

 )پژوهش
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
هاي داشتن تفکر منطقی در اجراي مراحل کار پروژه -3 

تأسیساتی به اتکاي آیه شریفۀ خداوند تبارك و تعالی، انسان 
نیکوترین مراتب صورت وجود را در مقام احسن تقویم و 

 )4آیه تین ! (آفریده است
 هاي تأسیساتیسازي پروژهخالقیت در پیاده -4

5-  
تجزیه و تحلیل کارگر ماهر از یک سیستم گرمایشی  -

 مستقل
تجزیه و تحلیل کمک تکنسین از یک سیستم گرمایشی  -

 مرکزي
تجزیه و تحلیل کمک تکنسین از یک سیستم سرمایشی  -

 مستقل

 گی پایهشایست -
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
در آفرینش جهان هستی مثالً » تفکر سیستمی«تعقل به وجود  -3

 آفرینش آب و هوا

 مؤمن به نظارت خالق بر اعمال در همه کارها  -4
 )1نساء آیه : (خداوند تبارك و تعالی، مراقب اعمال انسان است

5-  
افتد مگر به اذن خدا نمیتدبر در اینکه هیچ برگی از درخت  -

 )159انعام ، آیه (
تدبر در این که خداوند در خلقتش به نیاز آسایش موجودات  -

 .از جمله انسان توجه دارد
خداوند تبارك و تعالی همه موجودات را براي انسان خلق  -

 )29بقره، آیه . (کرده است

 شایستگی پایه -
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
هاي تأسیسات ه به کار تیمی و آثار حاصله از آن در پروژهتوج -3

 مکانیکی

 رو بودن در برخورد با مشتريتوجه به گشاده -4

5-  

 توجه به انجام درست کارها از نظر فنی و تخصصی -
تجزیه و تحلیل استفاده از احکام معامالت اسالمی و برخورد با  -

  خلق خدا

 شایستگی پایه -
 حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر  -2
هاي طبیعی و استفاده از آن تدبر در وجود تفکر خالق در سیستم -3

 هاي تهویه مطبوعدر طراحی سیستم

 تدبر در وجود عدالت در نظام خلقت و حفظ اکوسیستم -4

5-  

 تدبر در استفاده بهینه از انرژي، آب  -
 تدبر در وجود الیه ازن و حفظ سالمت آن  -
 تدبر در جریان آب و هوا در طبیعت  -

ها و این زمین و آمد و رفت شب و روز حقا در آفرینش آسمان«
 190آل عمران، (» هایی است براي صاحبان عقل و خردنابنشانه

 

 

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
کارگیري کسب حالل در زندگی شغلی خود پذیرش به  -3

 گرمکنمانند طلب اجرت در قبال تعمیر مشعل ـ آب

التزام قلبی در به کارگیري قوانین و بیمه کار در رابطه با  -
 کارفرما و کارگر

 التزام قلبی به داشتن نشاط در کارها -4
 التزام قلبی به رعایت قانون در انجام کارها -

العمر در کسب توانایی در یادگیري مادامالتزام قلبی به  -5
 زمینه سیستم سرمایشی و گرمایشی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 3-  

ایمان به وجود تفکر منطقی در خلقت جهان هستی مانند حکمت  -
 ...خلق آب و هوا و 

ایمان به وجود تفکر سیستمی در خلقت جهان هستی و استفاده  -
هاي مورد نیاز رافع نیازهاي انسانی مانند آن در تعیین سیستماز 

 سیستم تهویه مطبوع
براساس آیه شریفه خداوند تبارك و تعالی، از نهان و آشکار 

 )3انعام، . (انسان باخبر است
1-   

ایمان به آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل  -
 مثقال ذره شراً یره

تصمیم خیر باشد، مزایا و معایب خود را در عمل باور به اینکه هر  -
 .خواهند داشت

2-  
 التزام قلبی به رعایت قوانین کسب و کار در جامعه -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
3-  

التزام قلبی به کسب شایستگی کارآفرینی در انجام خدمات  -
 هامربوط به تأمین آسایش انسان

به استفاده از وسایل ایمنی توسط خود و دیگران التزام قلبی  -
هاي در انجام کارهاي نصب، تعمیر و راه اندازي دستگاه

 گرمایش و سرمایشی

4- 

ایمان به رعایت اخالق اسالمی در رابطه با مشتریان، کارگران،  -
 کارفرما 

خداوند تبارك و تعالی، اجر انسانهاي «ایمان به اینکه  -
 )170اعراف، . (کرددرستکار را ضایع نخواهد 

اعتقاد در به پایان رساندن وظایف شغلی به طور کامل و به  -
 موقعت

 اعتقاد به رعایت احترام و تکریم مشتري -
انسان نیکوکار کسی است که اگر «براساس التزام به آیه  -

 )177بقره (» عهدي ببندد، به هنگام به عهد خود وفا کند

 شایستگی پایه -1
 زه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر حو -2
3-  

ایمان به وجود تفکر سیستمی در خلقت آب، زمین، سایر  -
 موجودات

ایمان به دریافت پاداش و عقاب در آخرت در قبال انجام  -
 کارهاي دنیوي

4-  

ایمان به داشتن مسئولیت در قبال حفظ سالمت آب، هوا،  -
 الیه ازن

اعتقاد به جلوگیري از اسراف و هدر رفتن مواد مصرفی  -
 ...مانند گاز فریون، نوار تفلون و 



۱٥ 

 تأسیسات سرمایشی و گرمایشی فناوري اهداف تفصیلی رشته
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )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
 

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
3-  

کسب معرفت در مورد شایستگی کارآفرینی در  -
 هاي تخصصی کاري خودزمینه

کسب معرفت در مورد به کارگیري تفکر خالق در  -
 زمینه کاري خود

اگر انسان ایمان آورد و تقوا پیشه «براساس آیه شریفه 
بخشد شناخت میکند، خدا به او بصیرت و قدرت 

 )29انفال (

هاي شغلی و پذیرش کسب معرفت پیرامون مسولیت -4
 هاي مربوطه مسولیت

انسان نباید از چیزي که «براساس آیه شریفه  -
 )36اسراء (» علم و آگاهی ندارد پیروي کند

 کسب معرفت در زمینه سیستم سرمایشی و گرمایشی -5

 شایستگی پایه -1
 هاي یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه -2
3-  

 آگاهی و بصیرت در مورد چگونگی کسب روزي حالل -
کسب معرفت در مورد احکام حالل و حرام در دین  -

 اسالم

اگر انسان کار نیکو کند، خداوند تبارك و «براساس آیه شریفه 
 )160انعام (» .ها پاداش خواهد دادتعالی او را ده برابر آن

ترس از خدا در همه امور کسب معرفت درباره پرهیز کاري و  -4
 .کندباالخص در رابطه با کسانی که براي آنها خدمت ارائه می

انسان نیکوکار کسی است که در خیر و تقوا «براساس آیه شریفه 
 )2مانده (» .به دیگران کمک کند

 آگاهی به قوانین کسب و کار در اسالم -5

 شایستگی پایه -1
 يشایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیر -2
 3-  

اي در انجام امور هاي بکارگیري اخالق حرفهتوضیح راه -
 تأسیسات ساختمان 

ها و چگونگی آموزش کسب معرفت در مورد روش -
تخصصی خود به دیگران براساس نتیجه منطقی آیه 

اگر خیر و سودي عاید انسان شود، تنگ نظري «شریفه 
 ) 21معارج ، (ورزد و بخل می

براي خلق خدا و کسانی که از نظر  توصیف تأثیر خیرخواهی -4
 .شغلی با آنها در ارتباط هستند

خداوند تبارك و تعالی انسان را با ابتال به خیر «با توجه به آیه شریفه 
 )35انبیاء (» .دهدو شر مورد آزمایش قرار می

-کسب معرفت در مورد دستورالعمل، نگهداري، تعمیرات و بهره-5
 طبوعهاي تهویه مبرداري از سیستم

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 هاي طبیعیکسب معرفت در مورد سیستم -3

هاي مدیریت منابع آب، هوا، محیط کسب معرفت در مورد سیستم-4
 زیست، گرم شدن زمین، الیه ازن

کسب معرفت در مورد قوانین حفظ محیط زیست و التزام قلبی در  -5
ز آنها از جمله قوانین حفاظت از الیه ازن و گرم شدن رابطه با پیروي ا

 زمین



۱٦ 

 اهداف تفصیلی رشته فناوري تأسیسات سرمایشی و گرمایشی
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )انسان هاسایر (رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

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

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

 

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)و مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 

 شایستگی پایه -1
 حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر  -2
بکارگیري رعایت ایمنی و بهداشت کار مانند کفش،  -3

 هاي سرد کننده وگرم کننده کاله ایمنی در نصب دستگاه

 ریزيتالش براي مدیریت و برنامه -
کشی موتورخانه هایی مانند نصب و لولهپروژه 

 گرمایی 
 به کارگیري اصول ارگونومی کار -

و بدي که انسان انجام هر گاه نیک «براساس آیه شریفه 
 )134بقره (» .بدهد، براي خود کرده است

4-  

 تالش براي رعایت اخالق اسالمی در محیط زندگی و کار -
 مجاهدت به داشتن همت بلند در کارها -

5-  

-ها و دستگاهتالش براي کسب توانایی در اتصال لوله -
 ها

تالش براي کسب توانایی در نصب، راه اندازي و  -
هاي سرد کننده و گرم کننده و تالش تعمیر دستگاه

براي کسب آمادگی جسمانی براي انجام کارهاي 
 تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تالش براي کسب روزي حالل -3

4- 
 امید به لطف خدا در همه احوال -
 مجاهدت در انجام فرایض دینی -

برم به خدا از علمی که سودي ندارد و می پناه«براساس حدیث 
 ))ص(پیامبر (» .آن علمی است که توأم با عمل خالصانه نیست

 تالش براي اجراي قوانین کسب و کار دراسالم -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
3-  

 به کارگیري قوانین و بیمه کار در رابطه کارفرما و کارگران -
اي در رابطه با صاحب کارها و کارگیري اخالق حرفهبه  -

 مراجعین 

نفس هر انسانی مدیون اعمالی است که انجام «با توجه به آیه شریفه 
 )38مدثر . (»داده است

 رعایت اصول مشتري مداري در رابطه با مراجعین -4

براي هر چیزي زکات است و زکات دانش این است «براساس حدیث 
 ))ع(امام صادق (» .بیاموزند که آن را به اهلش

5-  

 عمل به قراردادهاي کتبی و شفاهی در رابطه با مراجعین -
هاي تخصصی تأسیسات سرمایشی و مجاهدت در آموزش -

 گرمایشی به کارگران

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
3-  

مجاهدت در اجراي قوانین محیط زیست مانند حفاظت الیه  -
 ازن، جلوگیري از آلودگی هوا و آب

 تالش در اجراي صرفه جویی در مصرف انرژي و آب -

4-  

 به کارگیري خردورزي در اجراي قوانین محیط زیست -
سازي مصرف ا نرژي و به کارگیري خردورزي در اجراي بهینه -

 آب

5-  

تالش براي جلوگیري از رها شدن مواد سرمازا در فضا و  -
 رعایت پروتکل مونترال

 COها در جهت جلوگیري از تولید تالش براي تنظیم مشعل -

 

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
اي در هنگام نگهداري بندي به اخالق حرفهپاي -3

 سیستم سرمایشی و گرمایشی

 هاتوجه به بلندهمتی در گرفتن کارها و پروژه-4

5- 

تعهد در به روز بودن در زمینه اطالعات مربوط به  -
نصب تأسیسات پکیج گرمایی براي کارگر فنی 

 تأسیسات مکانیکی ساختمان 
-تعهد در به روز بودن در برنامه ریزي نصب و راه -

اندازي تأسیسات سرمایشی و گرمایشی براي کمک 
 تکنسین تهویه مطبوع

 شایستگی پایه -1
 حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر  -2
 التزام قلبی به حضور خدا در همه کارها -3

 ایمان به صفت رزاقیت باریتعالی -4

عالم بودن و به روز بودن در نصب و راه اندازي تاسیسات  -5
 گرمایشی و سرمایشی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
3-  

 درست کارهااحساس مسولیت در انجام به موقع و  -
اي در انجام درست و به اهتمام و تعهد به رعایت اخالق حرفه -

 هاي قانونیموقع وظایف شغلی و رعایت مالك

 داشتن نشاط و خوش رویی در برخورد با مشتري و ارباب رجوع -4

تعهد به انجام درست و استاندارد امور مربوط به طراحی، نصب،  -5
هاي سرمایشی و گرمایشی به مراه اندازي و بهره برداري از سیست

 منظور رعایت حقوق تصریحی و تلویحی مشتري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 بندي به استفاده بهینه از منابع طبیعیپاي -3

احترام به طبیعت و محیط زیست مانند آلوده نکردن آب و هوا، دفع  -4
 درست فاضالب 

برداري استانداردها در طراحی، نصب و راه اندازي و بهرهاستفاده از  -5
سیستم سرمایشی و گرمایشی به منظور استفاده بهینه از منابع و 

 جلوگیري از اسراف و تبذیر



۱۷ 

 سرمایشی و گرمایشیفناوري تأسیسات  آموزان ورودي به رشتهدانش ویژگی هاي

 )درك نوشتاري -بیان نوشتاري -بیان شفاهی -درك شفاهی(هاي شناختی توانایی -
 )تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  -
 )آمادگی دست و بازو -هماهنگی اعضاي حرکتی(توانایی روان حرکتی  -
 )جسمیتعادل  -انعطاف پذیري اعضاي بدن -قوت جسمانی(توانایی فیزیکی  -
 )حساسیت شنوایی -توانایی تشخیص رنگ -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  -
 )درك مطلب -گوش دادن فعال -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -



۱۸ 

 کاردانی در دوره و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 
 



۱۹ 

 فناوري تأسیسات سرمایشی و گرمایشی مشاغل قابل احراز در رشته 
 

 تاسیسات مکانیکی ساختمانکارگر ماهر 

 72330191: کد حرفه
 تهویه مطبوعکمک تکنسین 

 71270192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 تأسیسات حرارتیکارگر  1

 ها و تهویه مطبوعکمک لوله کش سرویس 2

 ها و تهویه مطبوعلوله کش سرویس 3

 لوله کش شوفاژ 4

 عایق بند لوله 5

 نصب کننده شوفاژ 6

 لوله کش سیستم کف گرمایی 7

 نصاب پکیج شوفاژ 8

 تعمیرگاه پکیج شوفاژ 9

 تعمیرکار دستگاه تهویه 10

 فیلتر آبمتصدي دستگاه  11

 کارگر پمپ آب 12

 متصدي حرارت مرکزي 13

 متصدي شوفاژ 14

  تعمیرکار تأسیسات 15

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 متصدي نصب تأسیسات 1

 تعمیرکار شوفاژ 2

 کالکتور ساز 3

 شوفاژ کار 4

 مکانیسین تأسیسات 5

 عایق کار تجهیزات تهویه و تبرید 6

 مکانیک تهویه 7

 هاي خنک کننده و تهویهکار دستگاهنصب  8

 هاي تابشیکنندهنصاب پخش 9

 متصدي تهویه 10

 اينصاب و تعمیرکار کولرهاي گازي پنجره 11

 نصاب و تعمیرکار کولرهاي گازي اسپلیت 12

 تعمیرکار مشعل 13

 تعمیرکار پمپ آب 14

 سرپرست تأسیسات برودتی و حرارتی 15
 

 



۲۰ 

 فناوري تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه
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 تکنسین ارشد تهویه مطبوعتکنسین ارشد تهویه مطبوع

3115049431150494 

 

 
 تکنسین ارشد تبریدتکنسین ارشد تبرید

3115059431150594 

 

 
 تکنسین تهویه مطبوعتکنسین تهویه مطبوع

3115049331150493 

 

 
 تکنسین تبریدتکنسین تبرید

3115059331150593 

 

 

کمک کمک 

  

  
 

 

کمک کمک 

  
 

 

 
 مهندس تأسیسات تهویه و تبریدمهندس تأسیسات تهویه و تبرید

2144029521440295 

 

 

 مهندس تأسیسات آب و فاضالبمهندس تأسیسات آب و فاضالب

2142019521420195 

 

 
 مهندس تأسیسات گازرسانیمهندس تأسیسات گازرسانی

2145049521450495 

 

 
 تکنسین تهویه مطبوعتکنسین تهویه مطبوعکمک کمک 

7127019271270192 

 

 
 کمک تکنسین تبریدکمک تکنسین تبرید

7127029271270292 

 

 تکنسین ارشد تأسیسات آبرسانیتکنسین ارشد تأسیسات آبرسانی

3115089431150894 

 

 
 تکنسین تأسیسات آبرسانیتکنسین تأسیسات آبرسانی

3115089331150893 

 

 
 کمک تکنسین تأسیسات آبرسانیکمک تکنسین تأسیسات آبرسانی

7126039271260392 

 

 
 تکنسین ارشد تأسیسات گازرسانیتکنسین ارشد تأسیسات گازرسانی

3115099431150994 

 

 
 تکنسین تأسیسات گازرسانیتکنسین تأسیسات گازرسانی

3115099331150993 

 

 
 کمک تکنسیشن تأسیسات گازرسانیکمک تکنسیشن تأسیسات گازرسانی

7127049271270492 

 

 
 کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمانکارگر ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمان

7233019172330191 

 



۲۱ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72330191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی ساختمان :نام حرفه 

  71270292 :کد 2 :سطح کمک تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نقشه کشی تاسیسات 
 تهویه مطبوع

ترسیم پالن لوله کشی 
هاي گرماییپخش کننده  

 ترسیم نقشه هاي
لوله کشی رایزرها   

کشی ترسیم پالن لوله
 تهویه مطبوع

هايترسیم نقشه  
کانال کشی تهویه مطبوع   

هاي کانال ترسیم نقشه
 تخلیه هواي آلوده

هاي ترسیم نقشه
 موتورخانه تهویه مطبوع

ترسیم نقشه جزییات 
هاي تهویه نصب دستگاه

 مطبوع
01  180 120 0101 L1 36 24 0102 L1 18 12 0103 L2 36 24 0104 L3 18 12 0105 L3 24 16 0106 L3 24 16 0107 L3 18 12 

 

        تطبیق شرایط اجرا با نقشه

0108 L3 12 8                             
 

لوله کشی تأسیسات 
 گرمایی ساختمان

 آماده سازي بستر
لوله کشی   

آماده سازي لوله و 
 فیتینگ

هاکنندهکشی پخش لوله  
بندي سیستم آزمایش آب

 لوله کشی
عایق کاري گرمایی 
 سیستم لوله کشی

 ساخت کلکتورها
لوله کشی موتورخانه 

 گرمایی

02  216 144 0201 L1 36 24 0202 L1 36 24 0203 L1 36 24 0204 L1 18 12 0205 L1 18 12 0206 L2 36 24 0207 L2 36 24 
 

نصب تجهیزات موتورخانه 
 تهویه مطبوع

 نصب سختی گیر
نصب مخزن تولید آبگرم 

 مصرفی
هانصب پمپ انبساطنصب مخزن  نصب دیگ آب گرم   

پوشش نهایی موتورخانه 
 تهویه مطبوع

 نصب چیلر

03  360 240 0301 L1 36 24 0302 L1 18 12 0303 L1 36 24 0304 L2 36 24 0305 L2 36 24 0306 L2 36 24 0307 L3 54 36 



۲۲ 

 

 دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72330191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی ساختمان :نام حرفه 

  71270292 :کد 2 :سطح کمک تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 نصب برج خنک کن نصب کندانسر هوایی
لوله کشی موتورخانه 

 تهویه مطبوع
     

0308 L3 18 12 0309 L3 36 24 0310 L3 54 36                     
 

هاي نصب پخش کننده
 گرمایی و سرمایی

 نصب کنوکتور نصب رادیاتور
نصب سیستم کف 

 گرمایی
هاي هوادریچهنصب  نصب فن کویل نصب یونیت هیتر  نصب هواساز 

04  162 108 0401 L1 18 12 0402 L1 18 12 0403 L1 36 24 0404 L2 18 12 0405 L2 18 12 0406 L3 18 12 0407 L3 36 24 
 

اندازي سیستم تهویه راه
 مطبوع

 راه اندازي سیرکوالتور
اندازي سیستم تهویه راه

 مطبوع با آب گرم
اندازي یونیت هیترراه    راه اندازي هواساز راه اندازي چیلر راه اندازي فن کویل 

05  180 120 0501 L1 18 12 0502 L2 36 24 0503 L2 18 12 0504 L2 18 12 0505 L3 54 36 0506 L3 36 24     
 

نصب و راه اندازي تجهیزات 
 تامین و تعویض هوا

اندازي کولر نصب و راه
 آبی

اندازي کوره نصب و راه
 هواي گرم

اندازي دستگاه نصب و راه
 زنت

اندازي ایرواشرنصب و راه  
 نصب و راه اندازي

هاهواکش   
کشی هوااجراي کانال   

06  216 144 0601 L1 36 24 0602 L3 54 36 0603 L3 30 20 0604 L
3 24 16 0605 L3 36 24 0606 L3 36 24     



۲۳ 

 

 بی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیاهاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72330191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی ساختمان :نام حرفه 

  71270292 :کد 2 :سطح کمک تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

نصب و راه اندازي سیستم 
 بخار

هاي کندانسنصب پمپ نصب مخزن کندانس نصب مبدل گرمایی نصب دیگ بخار اریتورنصب مخزن دي    راه اندازي سیستم بخار 

07  216 144 0701 L3 54 36 0702 L3 36 24 0703 L3 27 18 0704 L
3 27 18 0705 L3 18 12 0706 L3 54 36     

 

نصب و راه اندازي سیستم 
 تهویه مطبوع مستقل

نصب و راه اندازي پکیج 
 شوفاژ

نصب و راه اندازي پخش 
هاي تابشیکننده  

اندازي نصب و راه 
ايکولرگازي پنجره  

اندازي کارهاي نصب و راه
 اسپلیت

اندازي نصب و راه
 کولرهاي داکت اسپلیت

اندازي سیستم نصب و راه
 VRFتهویه مطبوع 

نصب و راه اندازي پکیج 
 تهویه مطبوع

08  252 168 0801 L1 36 24 0802 L2 36 24 0803 L2 36 24 0804 L2 36 24 0805 L3 36 24 0806 L3 18 12 0807 L3 36 24 
 

اندازي سیستم نصب و راه
 تهوي مطبوع پایه گازسوز

       

0808 L3 18 12                             
 

سرویس و نگهداري 
 تجهیزات تهویه مطبوع

 انجام سرویس هاي 
ايدوره  

 بازدید ادواري از 
هادستگاه  

فنی هاي تهیه شناسنامه 
هادستگاه  

 انجام تغییرات فصلی
اي انجام تنظیمات دوره

هاکنترل  
اي تست دوره

 هیدرواستاتیک بویلرها
 

09  132 88 0901 L1 36 24 0902 L2 18 12 0903 L3 18 12 0904 L
3 18 12 0905 L3 18 12 0906 L3 24 16     



۲٤ 

 

 رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  72330191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی ساختمان :نام حرفه 

  71270292 :کد 2 :سطح کمک تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح تکنسین تهویه مطبوع :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

هاي تهویه تعمیر دستگاه
 مطبوع

 تعمیر پکیج شوفاژ
تعمیر مخازن کویلی آب 

 گرم
هاي سرد تعمیر دستگاه

 کننده تبخیري
 تعمیر چیلر تراکمی تعمیر مشعل تعمیر پمپ گردش آب تعمیر فن کویل

010  246 164 1001 L1 36 24 1002 L1 18 12 1003 L2 18 12 1004 L2 18 12 1005 L2 18 12 1006 L2 36 24 1007 L3 30 20 
 

      تعمیر هواساز تعمیر دیگ بخار تعمیر چیلر جذبی

1008 L3 24 16 1009 L3 30 20 1010 L3 24 16                     
 

        

                                
 

        

                                



۲٥ 

 گرمایشیفناوري تأسیسات سرمایشی و  رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

 )41N(انتخاب فناوري هاي مناسب  -1

 )N 42( هاي مناسببه کارگیري فناوري -2

 )21N(داشتن درك درست از سیستم  -3

 )N 73(درستکاري و کسب حالل  -4

 )61N(خود مدیریتی  -5

 )55N(نمایش قدرت رهبري افراد  -6

 )81N(کارآفرینی  -7

 )71N(تعالی فردي  -8

 )22N(عملکردهاي سیستم تنظیم و اصالح  -9

 )12N(تصمیم گیري  -10

 )72N(مسئولیت پذیري  -11

 )43N(هاي بکار گرفته شده نگهداري فناوري -12

 )53N(نقش در تیم  -13

 )11N(استدالل  -14

 )35N(یادگیري  -15

 )66N(مدیریت مواد و تجهیزات  -16

 )33N(تفسیر اطالعات  -17

 



۲٦ 

  

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 L1 :سطح 72330191 :کد کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمان :نام حرفه
 

متصدي دستگاه فیلتر : نام شغل
 آب

 

 آب پمپکارگر : نام شغل

 

متصدي حرارت : نام شغل
 مرکزي

 

دستگاه تعمیرکار : نام شغل
  تهویه

 

 تعمیرکار تأسیسات: نام شغل

 723345  :کد شغل 723344  :کد شغل 723343  :کد شغل 723342  :کد شغل 723341  :کد شغل نوبت سوم 

 0901  :کد کارها 0601  :کد کارها 0501-0102  :کد کارها 0303  :کد کارها 0301  :کد کارها

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

 نصب کننده شوفاژ: نام شغل

 

لوله کش سیستم کف : نام شغل
 گرمایی

 

نصاب پکیج شوفاژ : نام شغل
 دیواري

 

پکیج شوفاز تعمیرکار : نام شغل
 دیواري

 

 متصدي شوفاژ: نام شغل

 723340  :کد شغل 723339  :کد شغل 723338  :کد شغل 723337  :کد شغل 723336  :کد شغل نوبت دوم 

 1002-0302  :کد کارها 1001  :کد کارها 0807  :کد کارها 0407  :کد کارها 0401-0404  :کد کارها

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

 کمک نقشه کش: نام شغل

 

کش کمک لوله: نام شغل
 ها و تهویه مطبوعسرویس

 

لوله کش سرویس ها و : نام شغل
 تهویه مطبوع

 

 لوله کش شوفاژ: نام شغل

 

 عایق بند لوله : نام شغل

 723335   :کد شغل 723334  :کد شغل 723333  :کد شغل 723332  :کد شغل 723331  :کد شغل نوبت اول 

 0205-0204   :کارهاکد  0203 :کد کارها 0202  :کد کارها 0201  :کد کارها 0101  :کد کارها

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

 

  



۲۷ 

  

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی 

 L2 :سطح 71270291 :کد   تهویه مطبوعکمک تکنسین  :نام حرفه
 

نصاب و تعمیرکار : نام شغل
 ايکولرهاي گازي پنجره

 

کار رنصاب و تعمی: نام شغل
 کولرهاي گازي اسپلیت

 

 مشعلتعمیرکار : نام شغل

 

 پمپ آبتعمیرکار : نام شغل

 

سرپرست تأسیسات : نام شغل*
 برودتی و حرارتی

 712745 :کد شغل 712744  :کد شغل 712743  :کد شغل 712742  :کد شغل 712741  :کد شغل نوبت سوم 

 1003-0902  :کد کارها 1005-1004  :کد کارها 1006  :کد کارها 0804  :کد کارها 0803  :کد کارها

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

           

عایق کار تجهیزات : نام شغل
 حرارتی، تهویه و تبرید

 

کارگر تأسیسات : نام شغل
 حرارتی

 

هاي دستگاهکار نصب  :نام شغل
 خنک کننده و تهویه

 

-نصاب پخش کننده: نام شغل

 هاي تابشی

 

 متصدي تهویه: نام شغل

 712740  :کد شغل 712739  :کد شغل 712738  :کد شغل 712737  :کد شغل 712736  :کد شغل نوبت دوم 

 0103  :کد کارها 0802  :کد کارها 0504-0405  :کد کارها 0503-0404  :کد کارها 0306  :کد کارها

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

متصدي نصب : نام شغل
 تأسیسات

 

 شوفاژتعمیرکار : نام شغل

 

 کالکتورساز: نام شغل

 

 شوفاژ کار: نام شغل

 

 مکانیسین تأسیسات: نام شغل

 712735  :کد شغل 712734  :کد شغل 712733  :کد شغل 712732  :کد شغل 712731  :کد شغل نوبت اول 

 0502 :کد کارها 0207  :کد کارها 0206  :کد کارها 0305  :کد کارها 0304  :کد کارها

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

 

  



۲۸ 

 یشیگرما و یشیسرما ساتیتأس يفناورحرفه اي – جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

 

  
 1: کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
    

 071320 :کد رشته تحصیلی تاسیسات سرمایشی و گرمایشیفناوري : 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 
 یادگیريدیگر حوزه هاي 

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 دانش فنی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی 6

* 

7 
مشترك ( کارگاه نوآوري و کار آفرینی 

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

8 
مشترك در سه ( فناوري و تولید

 )شاخه
4,0 4,0 

نصب و راه اندازي دستگاه هاي موتورخانه 
 تاسیسات گرمایی

8,0 8,0 

9 
صب و راه اندازي سیستم هاي انتقال آب ن

 گرم
 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0

نصب و راه اندازي پخش کننده هاي گرمایشی و 
 تابشی

8,0 8,0 

 8,0 8,0 نگهداري و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10

 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11
نصب و راه اندازي و نگهداري پکیج 

 گرمایشی
8,0 8,0       

12       
نصب و راه اندازي سیستم تولید آب گرم 

 بهداشتی
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 دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در 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. محیط واقعی کار اختصاص می یابد



۲۹ 

 

 

 

 

 

 

 L۱نقشه آموزش کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمان سطح اول صالحیت حرفه اي 

 درس اول سال یازدهم

 گرمایشینصب و راه اندازي پکیج 

 سال دهم

 لوله کشی سیستم انتقال آب گرم

 

 نصب کنوکتورنصب کنوکتور

04020402 

3030 

 

 

 نصب رادیاتورنصب رادیاتور

04010401 

3030 

 

 

 نصب سیستم کف گرمایینصب سیستم کف گرمایی

04030403 

6060 

 

 

نصب و راه اندازي نصب و راه اندازي 

 پکیج شوفاژپکیج شوفاژ

08010801 

66 
 

 
 نصب پکیج شوفاژنصب پکیج شوفاژ

10011001 

6060 

 

 

نصب و راه اندازي نصب و راه اندازي 

 کولر آبیکولر آبی

 

 

 

 

 ترسیم پالن لوله کشی ترسیم پالن لوله کشی 

 پخش کننده هاي گرماییپخش کننده هاي گرمایی

01010101 

6060 

 

 

آماده سازي بستر لوله آماده سازي بستر لوله 

 کشیکشی

02010201 

6060 

 

 

آماده سازي لوله و آماده سازي لوله و 

 فیتینگفیتینگ

02020202 

6060 

 

 

 لوله کشی پخش کننده هالوله کشی پخش کننده ها

02030203 

6060 

 

 

 آزمایش آب بنديآزمایش آب بندي

02040204 

3030 

 

 

 عایق کاري عایق کاري 

 گرماي سیستم لوله کشیگرماي سیستم لوله کشی

02050205 

3030 

 

 درس دوم سال یازدهم

نصب و راه اندازي سیستم تولید آبگرم 

 مصرفی

 

نصب مخزن آب گرم نصب مخزن آب گرم 

 مصرفیمصرفی

03020302 

6060 
 

 

نصب مخازن کویلی آب نصب مخازن کویلی آب 

 گرمگرم

10071007 

3030 

 

 

 نصب سختی گیرنصب سختی گیر

03010301 

6060 

 

 

 نصب پمپ هانصب پمپ ها

03030303 

6060 

 

 

 راه اندازي پمپ هاي راه اندازي پمپ هاي 

 سیرکوالتورسیرکوالتور

05030503 

3030 

 

 

 ترسیم نقشه هايترسیم نقشه هاي

 لوله کشی رایزرهالوله کشی رایزرها

01020102 

3030 

 

 

 انجام سرویس هايانجام سرویس هاي

 دوره ايدوره اي

09010901 

6060 

 



۳۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستمسیستم  راه اندازيراه اندازي

 تهویه مطبوع با آب گرمتهویه مطبوع با آب گرم

05020502 

6060 

 

 تعمیر فن کویلتعمیر فن کویل

10041004 

3030 
 

 درس سوم سال دوازدهم

 نگهداري و تعمیر تأسیسات

 سرمایشی و گرمایشی 
 

 

 درس دوم سال دوازدهم 

 نصب و راه اندازي تأسیسات توزیع گرما

 درس اول سال دوازدهم
 اجراي موتورخانه تاسیسات گرمایی

 

 نصب و راه اندازي نصب و راه اندازي 

 کولرهاي پنجره ايکولرهاي پنجره اي

08030803 

6060 

 

 

 نصب و راه اندازينصب و راه اندازي

 کولرهاي اسپلیتکولرهاي اسپلیت

08040804 

6060 

 

 تعمیر مشعلتعمیر مشعل

10061006 

6060 
 

 

تعمیر سردکننده هاي تعمیر سردکننده هاي 

 تبخیريتبخیري
10031003 
3 
 

 

 بازدید ادواريبازدید ادواري
09020902 
3030 
 

 

تعمیر پمپ گردش تعمیر پمپ گردش 

 آبآب

10051005 

 

 

 

 پوشش نهان پوشش نهان 

 موتورخانه تهویه مطبوعموتورخانه تهویه مطبوع

03060306 

6060 

 

 

 نصب فن کویلنصب فن کویل

04050405 

3030 

 

 

 راه اندازي فن کویلراه اندازي فن کویل

05040504 

3030 

 

 

 نصب و راه اندازينصب و راه اندازي

 پخش کننده هاي تابشیپخش کننده هاي تابشی

08020802 

6060 

 

 

 ترسیم پالنترسیم پالن

 لوله کشی تهویه مطبوعلوله کشی تهویه مطبوع

01030103 

6060 

 

 

 نصب یونیت هیترنصب یونیت هیتر

04040404 

3030 

 

 

 راه اندازي یونیت هیترراه اندازي یونیت هیتر

05030503 

3030 

 

 

 دیگ آب گرمدیگ آب گرم  نصبنصب

03040304 

6060 

 

 

 نصب مخزن انبساطنصب مخزن انبساط

03050305 

6060 

 

 

 ساخت کلکتورهاساخت کلکتورها

02060206 

6060 

 

 

 لوله کشی موتورخانهلوله کشی موتورخانه

 گرماییگرمایی

02070207 

6060 

 

 L۲سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی  تهویه مطبوعنقشه آموزش کمک تکنسین 



۳۱ 

 یشیگرما و یشیسرما ساتیتاس يفناور هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 

 1: گروهکد  ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 071320: کد رشته تحصیلی فناوري تاسیسات سرمایشی و گرمایشی: رشته تحصیلی

 وس و شایستگی ها تخصیص در
            

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

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

 0713200110 و راه اندازي سیستم هاي انتقال آب گرم نصب 1
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

و  0202و  0201و  0101

0205و  0204و  0203  

، بکارگیري فناوري هاي )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب 
 ، داشتن درك درست از سیستم )N42(مناسب 

)N21( درستکاري و کسب حالل ،)N73( 

 )723331(حرارتی کارگر تاسیسات 
 )723332(کمک لوله کش سرویس و تهویه مطبوع 

 )723333(ها و تهویه مطبوع لوله کش سرویس
 )723334(لوله کش شوفاژ 
 )723335(عایق بند لوله 

 0713200211 نصب و راه اندازي و نگهداري پکیج گرمایشی 2
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0403و  0402و  0401

0601و  0801  

، )N55(، نمایش قدرت رهبري افراد )N61(خود مدیریتی 
، تنظیم و اصالح عملکردي (N71)، تعالی فردي )N81(کارآفرینی 

 ،)N41(انتخاب فناوري هاي مناسب ، )N22(سیستم 

 )723336(نصب کننده شوفاژ 
 )723337(لوله کش سیستم کف گرمایی 

 )723338(نصاب پکیچ شوفاژ دیواري 
 )723339(تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواري 

 )723340(تعمیرکار دستگاه تهویه 

3 
نصب و راه اندازي سیستم تولید آب گرم 

 بهداشتی
0713200311 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0601و  0303و  0301

و  1002و  0302و  0102

0901 

، )N42(بکارگیري فناوري هاي مناسب ، )N12(تصمیم گیري 
، داشتن درك درست از )N61(خود مدیریتی ، (N71)تعالی فردي 

 )N72(مسئولیت پذیري، )N21(سیستم 

 )723341(متصدي دستگاه فیلتر آب 
 )723342(کارگر پمپ آب 

 )723343(متصدي حرارت مرکزي 
 )723344(متصدي شوفاژ 

 )723345(تعمیرکار تأسیسات 

4 
ب و راه اندازي دستگاه هاي موتورخانه نص

 تاسیسات گرمایی
0713200412 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

 0206و  0305و  0304

0502و  0207و   

، مسئولیت )N43(نگهداري فناوري هاي بکارگرفته شده 
 )53N(، نقش در تیم )N11(، استدالل )N72(پذیري

 )712731(متصدي نصب تاسیسات 
 )712732(شوفاژ تعمیرکار 

 )712733(کالکتورساز 
 )712734(شوفاژ کار 

 )712735(مکانیسین تأسیسات 

5 
نصب و راه اندازي پخش کننده هاي گرمایشی و 

 تابشی
0713200512 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

 0603و  0404و  0306

 0802و  0504و  0405و 

0103و   

، )N81( ، کارآفرینی)N35(، یادگیري )N61(خود مدیریتی 
 )N42(بکارگیري فناوري هاي مناسب 

 )712736(عایق کار تجهیزات حرارتی، تهویه و تبرید 
 )712737(مکانیک تهویه 

 )712738(هاي خنک کننده و تهویه نصب کار دستگاه
 )712739(هاي تابشی نصاب پخش کننده

 )712740(متصدي تهویه 

6 
هداري و تعمیر تأسیسات سرمایشی و نگ

 گرمایشی
0713200612 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  1006و  0804و  0803

و  0902و  1005و  1004

1003 

، )N61(، خود مدیریتی (N71)تعالی فردي  ،)N73(کسب حالل 
 )N33(، تفسیر اطالعات )N66(مدیریت مواد و تجهیز ات 

 )712741(اي گازي پنجرهنصاب و تعمیرکارکولرهاي 
 )712742(نصاب و تعمیرکار کولرهاي گازي اسپلیت 

 )712743(تعمیرکار مشعل 
 )712744(تعمیرکار پمپ آب 

 )712745(سرپرست تاسیسات برودتی و حرارتی 



۳۲ 

 یشیگرما و یشیسرما ساتیتاس يفناور اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 کارگر ماهر تاسیسات مکانیکی ساختمان :صالحیت

 72330191 :کد
L1 

 15 :شغل/گروه کاري تعداد
تعداد 
 :کارها

19 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0101 723331 کارگر تأسیسات 1

2 
کمک لوله کش سرویس و 

 تهویه مطبوع
723332 0201   

3 
تهویه ها و لوله کش سرویس
 مطبوع

723333 0202   

   0203 723334 لوله کش شوفاژ 4

   0205و  0204 723335 عایق بند لوله 5

   0402و  0401 723336 نصب کننده شوفاژ 6

   0403 723337 لوله کش سیستم کف گرمایی 7

   0801 723338 نصاب پکیج شوفاژ دیواري 8

   1001 723339 تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواري 9

   0601 723340 تعمیرکار دستگاه تهویه 10

   0301 723341 متصدي دستگاه فیلتر آب 11

   0303 723342 کارگر پمپ 12

   0501و  0102 723343 متصدي حرارت مرکزي 13

   1002و  0302 723344 متصدي شوفاژ 14

   0901 723345 تعمیرکار تأسیسات 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



۳۳ 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 کمک تکنسین تهویه مطبوع :صالحیت

 71270192 :کد
L2 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

19 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

اعطاي تاریخ 
 گواهینامه

   0304 712731 متصدي نصب تاسیسات 1

   0305 712732 تعمیرکار شوفاژ 2

   0206 712733 کالکتورساز 3

   0207 712734 شوفاژ کار 4

   0502 712735 مکانیسین تأسیسات 5

6 
عایق کار تجهیزات حرارتی 

 تهویه و تبرید
712736 0306   

   0503-0404 712737 مکانیک تهویه 7

8 
هاي خنک نصب کار دستگاه

 کننده ـ تهویه
712738 0405-0504   

   0802 712739 هاي تابشیکنندهنصاب پخش 9

   0103 712740 متصدي تهویه 10

11 
نصاب و تعمیرکار کولرهاي 

 ايگازي پنجره
712741 0803   

12 
نصاب و تعمیرکار کولرهاي 

 گازي اسپلیت
712742 0804   

   1006 712743 تعمیرکار مشعل 13

   1005-1004 712744 تعمیرکار پمپ آب 14

15 
سرپرست تأسیسات برودتی و 

 حرارتی
712745 0902-1003   

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 

 در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري

 یمرتبط با تأسیسات سرمایشی و گرمایشدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی  )1
 هاي اجرایی و راهبريطراحی فعالیت یاددهی ـ یادگیري بر اساس واقعیت دنیاي کار با ارائه پروژه )2

 هاي اجرایی، نگهداري، تعمیر مرتبط با تأسیسات سرمایشی و گرمایشیآموزان از طریق مشارکت در پروژهتقویت انگیزه دانش )3

المللی در زمینه تأسیسات هاي بینمراکز صنعتی ـ خدماتی نمایشگاه آموزان از طریق هم آموزي و بازدید ازتقویت انگیزه دانش )4
 سرمایشی و گرمایشی

 آموزان در زندگی عادي و زندگی تخصصینهادینه کردن شایستگی تفکر سیستمی در دانش )5

 آموزش شایستگی کارآفرینی و همت بلند و یادآوري تأثیر کارآفرینی در زندگی فردي اجتماعی )6

 در تدریس ویکرد مشارکت دانشارائه آموزش با ر )7

 هاي یادگیريآموزان با معلم، همساالن و محیطارائه آموزش با رویکرد تعامل دانش )8

 هاي نوین آموزشیاستفاده از وسایل فناوري )9

 هاي یادگیريهاي چندگانه و انواع سبکاستفاده از هوش )10

 اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

 استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي  )1

 هاي نظري و عملیاي و عمومی اعم از آموزشهاي حرفهارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی )2

-نتیجه محور استاندارد عملکرد تکالیف کاري میارزشیابی فرایند محور و نتیجه محور هر دو باید مبناي کار باشد در ارزشیابی  )3

 .تواند مبناي کار باشد
هاي عملی کارگاهی تاسیسات سرمایشی و ارزشیابی فرایند محور در کارهاي عملی مانند نصب و لوله کش، راه اندازي پروژه )4

 .گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد
هایی مانند کولر گازي ب یابی، رفع عیب و راه اندازي مجدد دستگاهاستفاده از ارزشیابی فرایند محور و نتیجه محور در عی )5

 اسپلیت و پکیج گرمایی

 ها انجام یافتهارزشیابی منصفانه بر مبناي آموزش )6

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از ارزشیابی )7

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



۳٥ 

 رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت

 مدرك تحصیلی -1
 :هايداشتن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته  -
 تأسیسات حرارت مرکزي و تهویه مطبوع -
 تاسیسات تبرید  -
 مکانیک حرارت و سیاالت -
 )تاسیسات حرارتی(مکانیک  -
 
 ايمدارك حرفه  -2
 در تاسیسات سرمایشی و گرمایشیگذراندن دوره هاي تخصصی  -
 تخصصی جوشکاري اکسی استیلن و قوس الکتریکیگذراندن دوره هاي  -
 هاي ضمن خدمت در زمینه مربوطهگذراندن دوره -
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت در زمینه برق و الکترونیک  -
 
 تجربه کاري -3
 تدریس در این رشته پس از دریافت مدرك کارشناسیمفید یا سال سابقه کار  4داشتن  - 

 

 الزامات اجرایی 

هاي ضمن خدمت و پیش آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی با دوره )1

 از خدمت

 ریزي درسیاي، نیمه سرمایه و مواد مصرفی براساس لیست تهیه شده از طریق گروه برنامهتهیه تجهیزات سرمایه )2

 ایجاد و آماده سازي کارگاه آموزشی براساس نقشه و چیدمان استاندارد )3

 ریزي هاي دیگر آموزش و پرورش با سازمان پژوهش و برنامه ریزي در جهت تحقق اهداف برنامهمشارکت و تعامل بخش )4

 تاسیسات سرمایشی و گرمایشی يفناورآموزش و تربیت هنرآموز متخصص در رشته  )5

 درسی و تهیه دیگر اجزاي بسته آموزشیچاپ کتاب  )6

 آموز نفر دانش 16تأمین یک هنرآموز و یک استاد کار به ازاي  )7



۳٦ 

 اصالح و بهبود برنامه درسی و منابع آموزشیفرآیند 

 تدوین فرایند اعتبار بخشی برنامه درسی -

 هاي یادگیريشی مواد و رسانهتدوین فرایند اعتباربخ -

 تدوین فرایند پایش -

 تدوین فرایند اصالح و بهبود -

 فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه و رشته

 تأسیسات سرمایشی و گرمایشیفناوري تدوین فرآیند اعتبار بخشی راهنماي برنامه درسی رشته  -

 تأسیسات سرمایشی و گرمایشیفناوري تدوین فرآیند اعتبار بخشی برنامه درسی رشته  -

 تأسیسات سرمایشی و گرمایشیفناوري تدوین فرآیند اعتبار بخشی مواد و رسانه هاي یادگیري در حوزه  -

 تدوین فرآیند پایش   -

 تدوین فرآیند اصالح   -



۳۷ 

 دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :آموزشی شامل اجزاي زیر می باشدبسته 

 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

 کتاب درسی

به صورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی    ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی 
بـه طـور    کـار غیـر کالسـی، پرسـش و تحقیـق     . آورده شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

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

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

نرم افزار دانش 
 آموز

این نـرم افـزار مـی توانـد     . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
نـرم افـزار   . کنـد در واقع متن کتاب را براي دانش آمـوز تسـهیل   . نیز باشد) کلیپ(شامل فیلم هاي کوتاه 

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

کتاب راهنماي 
 معلم

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

ه هـاي تحصـیلی   پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمـان، معرفـی رشـت   . تر آورده شود
مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، 

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

 معلمفیلم راهنماي 
در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل آورده   

 .برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود. شود

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار

 پوستر
همچنـین  . در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلـف کتـاب آورده شـود   

 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکسمی
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