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فهرست رشته هاي مهارتی شاخه  کاردانش «زمینه صنعت»
صفحهزیرگروه گروه زمینه کد عنوان رشته  مهارتیردیف

5الکتروتکنیکبرقصنعت9957شبکه هاي هوایی 1
6الکتروتکنیکبرقصنعت9958تابلوسازي برق صنعتی 2
7الکتروتکنیکبرق صنعت 9959نصب و سرویس آسانسور 3
8الکتروتکنیکبرقصنعت9960 تعمیر لوازم خانگی برقی 4
9الکتروتکنیکبرقصنعت9961برق ماشین آالت 5
10الکتروتکنیکبرقصنعت9962برق ساختمان 6
11الکتروتکنیکبرقصنعت9963ماشینهاي الکتریکی 7
12الکتروتکنیکبرقصنعت9969برق صنعتی 8
13الکترونیک برقصنعت9964الکترونیک صنعتی  9

14الکترونیک برقصنعت9965تعمیر تلویزیون رنگی10
15الکترونیک برقصنعت9966تعمیرتلفن هاي رومیزي و همراه11
16الکترونیک برقصنعت9967تعمیر دستگاههاي پزشکی 12
17الکترونیک برقصنعت9968تعمیر ماشینهاي اداري 13
18الکترونیک برقصنعت6215سیسمتهاي صوتی تصویري 14
19کنترلبرقصنعت9970تعمیرابزار دقیق15
20کنترلبرقصنعت9971اتوماسیون صنعتی 16
17AVR 21کنترلبرقصنعت9972میکروکنترولر
22ساختمان عمران صنعت6185ساختمان سازي 18
23ساختمان عمران صنعت6186بتن کاري ساختمان 19
24ساختمان عمران صنعت6187سنگ و کاشی کاري 20
25ساختمان عمران صنعت6214کارهاي عمومی ساختمان21
26ساختمان عمران صنعت6240کارهاي فلزي ساختمان22
27معماريعمران صنعت9773طراحی معماري داخلی 23
28معماريعمران صنعت9922هنر آینه کاري 24
29معماريعمران صنعت6184نقشه کشی ساختمان 25
30معماريعمران صنعت6188معماري داخلی 26
31معماريعمران صنعت6189تزئینات داخلی ساختمان 27
32معماريعمران صنعت6190معماري آیینه کاري 28
33سازه هاي فلزيمکانیک صنعت6192ورقکاري 29
34سازه هاي فلزيمکانیک صنعت6193جوشکاري برق 30
35سازه هاي فلزي مکانیکصنعت6194 جوشکاري برق و گاز31
36سازه هاي فلزي مکانیکصنعت6195 بازرسی جوش اسکلت فلزي32
37سازه هاي فلزي مکانیکصنعت6196 درو پنجره سازي آهنی33
38سازه هاي فلزي مکانیکصنعت6211 جوشکاري گاز34



فهرست رشته هاي مهارتی شاخه  کاردانش «زمینه صنعت»
صفحهزیرگروه گروه زمینه کد عنوان رشته   مهارتیردیف

35CO2 39سازه هاي فلزي مکانیکصنعت6212جوشکاري گاز محافظ

40سازه هاي فلزي مکانیکصنعت6213 درو پنجره سازي آلومینیومی36
41ساخت وتولید مکانیکصنعت6101 نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه37
42ساخت وتولید مکانیکصنعت6102 مکانیک صنایع38
43ساخت وتولیدمکانیک صنعت6103پالستیک کاري 39
44ساخت وتولیدمکانیک صنعت6197فرزکاري 40
41CNC 45ساخت وتولیدمکانیک صنعت6198فرزکاري

46ساخت وتولیدمکانیک صنعت6199تراشکاري 42
43CNC 47ساخت وتولیدمکانیک صنعت6200تراشکاري

48ساخت وتولیدمکانیک صنعت6201تعمیر ماشین ابزار 44
49ساخت وتولیدمکانیک صنعت6202ماشین ابزار 45
50ساخت وتولیدمکانیک صنعت6203قالب سازي فلزي 46
51ساخت وتولیدمکانیک صنعت6206تراشکاري و فرزکاري  47
52صنایع چوبی مکانیک صنعت9531ساخت شناورهاي چوبی صیادي 48
53صنایع چوبی مکانیک صنعت6104تزئینات داخلی چوبی 49
54صنایع چوبی مکانیک صنعت6105کابینت سازي چوبی 50
55صنایع چوبی مکانیک صنعت6106رنگ کاري مصنوعات چوبی 51
56صنایع چوبی مکانیک صنعت6107کاربري دستگاه CNC چوب52
57تأسیساتمکانیک صنعت6108 تأسیسات بهداشتی ساختمان 53
58تأسیسات مکانیک صنعت6109تعمیر دستگاه هاي گازسوز 54
59تأسیسات مکانیک صنعت6110تأسیسات گرمایی ساختمان 55
60تأسیساتمکانیک صنعت6111تأسیسات گازرسانی 56
61تأسیساتمکانیک صنعت6112تعمیر چیلرتراکمی57
62تأسیسات مکانیک صنعت6205تأسیسات حرارتی برودتی 58
63تأسیسات مکانیک صنعت6208آبگرمکن خورشیدي 59
64تأسیسات مکانیک صنعت6209تعمیرپمپ و شیر60
65تأسیسات مکانیک صنعت6210تأسیسات تهویه مطبوع ساختمان61
66تأسیسات مکانیک صنعت6235دستگاه هاي سردکننده62
67صنایع دریایی مکانیک صنعت9759ساخت شناور فایبرگالس 63
68عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6113تعمیر برق اتومبیل 64
69عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6114تعمیر موتور و برق خودرو 65
70عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6115خدمات فنی خودرو 66
71عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6116تعمیر موتور خودرو67



جدول رشته هاي مهارتی شاخه  کاردانش «زمینه صنعت»
صفحهزیرگروه گروه زمینه کد عنوان رشته   مهارتیردیف

72عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6118تعمیربدنه اتومبیل68
73عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6119تعمیر موتورسیکلت 69
74عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6239خدمات پس از فروش صنعت خودرو سبک70
74عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6120تعمیر ماشینهاي راه سازي 71
75عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6121تعمیرخودروهاي تجاري72
76عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6122تعمیر موتور دیزل دریایی 73
77عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6204صافکاري نقاشی خودرو74
78عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6207تعمیرموتور قایق75
79عیب یابی و تعمیر مکانیک صنعت6336تعمیر موتور خودرو76
80معدن مکانیک صنعت6123استخراج معدن 77
81معدن مکانیک صنعت6124فرآوري سنگ 78
82نساجی مکانیک صنعت6125ریسندگی 79
83نساجی مکانیک صنعت6126نساجی عمومی 80
84نساجی مکانیک صنعت6127قالی بافی ماشینی 81
85چاپمکانیک صنعت6128چاپ افست 82
86صنایع شیشه اي سرامیک صنعت9513شیشه گري آزمایشگاهی 83
86صنایع شیشه اي سرامیکصنعت9838شیشه گري 84
86صنایع شیشه اي سرامیکصنعت6133عینک سازي (اپتیک) 85
87شیمی صنعتیشیمی صنعت6134آبکاري فلزات 86
87شیمی صنعتیشیمی صنعت6135فرآوري چرم  87
88متالورژي موادصنعت6129مدلسازي 88
98متالورژي موادصنعت6130ریخته گري 89
90سرامیک موادصنعت6132سرامیک سازي 90



جدول رشته هاي مهارتی شاخه  کاردانش «زمینه کشاورزى»
صفحهزیرگروه گروه زمینه کد عنوان رشته  مهارتی ردیف 

92تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9491تعمیر موتور تراکتور 91
93تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9492تعمیر ماشینهاي ثابت کشاورزي92
94تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9493تعمیر ماشینهاي تهیه زمین وکاشت 93
95تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9494تعمیر انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور 94
96تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9495تعمیر ماشینهاى برداشت محصوالت اساسی 95
97تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9496تعمیر ماشینهاي برداشت علوفه96
98تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9497تعمیر سمپاش و اره موتوري 97
99تعمیرماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي6141مکانیک تراکتور و موتورسیکلت98
100کاربري ماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9498رانندگی کشت مکانیزه 99

100کاربري ماشینهاي کشاورزيماشینهاي کشاورزيکشاورزي 9499کاربري سیستمهاي آبیاري تحت فشار 100
101داماموردام و طیورکشاورزي9795پرورش و نگهداري اسب 101
101داماموردام و طیورکشاورزي9946پرورش صنعتی گاو 102
102داماموردام و طیورکشاورزي9947پرورش صنعتی گوسفند و بز103
102داماموردام و طیورکشاورزي9948پرورش گاومیش 104
103طیوراموردام و طیورکشاورزي9857مرغداري صنعتی 105
104طیوراموردام و طیورکشاورزي9950پرورش بوقلمون 106
105طیوراموردام و طیورکشاورزي9952پرورش پرندگان زینتی 107
106طیوراموردام و طیورکشاورزي9953پرورش شترمرغ 108
107طیوراموردام و طیورکشاورزي9954پرورش بلدرچین 109
108طیوراموردام و طیورکشاورزي9956پرورش غازو اردك 110
109بهداشت دام و طیوراموردام و طیورکشاورزي 9486بهداشت دام و طیور 111
110زراعت امورزراعی کشاورزي9480زراعت زعفران 112
111زراعت امورزراعی کشاورزي9915زراعت حبوبات113
112زراعت امورزراعی کشاورزي6216زراعت دانه هاي روغنی 114
113زراعت امورزراعی کشاورزي6217زراعت گیاهان غده اي 115
114زراعت امورزراعی کشاورزي6218زراعت گیاهان علوفه اي  116
115زراعت امورزراعی کشاورزي6231زراعت غالت 117
116گیاهان دارویی امورزراعی کشاورزي9803کشت گیاهان دارویی  118
117درختکاري امور باغی کشاورزي 9450پرورش میوه هاي دانه دار119
118درختکاري امور باغی کشاورزي 9451پرورش میوه هاي هسته دار120
119درختکاري امور باغی کشاورزي 9452پرورش خرما121
120درختکاري امور باغی کشاورزي 9456پرورش مرکبات 122
121درختکاري امور باغی کشاورزي 9463تولید و پرورش میوه هاي دانه ریز123



جدول رشته هاي مهارتی شاخه  کاردانش «زمینه کشاورزى»
صفحهزیرگروه گروه زمینه کد عنوان رشته  مهارتی ردیف 
122درختکاري امور باغی کشاورزي 6144پرورش پسته 124
123سبزي کاريامور باغی کشاورزي 9802کشت گلخانه اي جالیزي 125
123سبزي کاريامور باغی کشاورزي 6145پرورش قارچ خوراکی 126
124سبزي کاريامور باغی کشاورزي 6219پرورش سبزي و جالیز127
125گل کاري امور باغی کشاورزي 9461پرورش گل 128

126گل کاريامور باغی کشاورزي 9462پرورش گیاهان آپارتمانی129
127فضاي سبز امور باغی کشاورزي 9458ایجاد و نگهداري فضاي سبز130
128فضاي سبز امور باغی کشاورزي 9459پرورش درخت و درختچه زینتی 131
129فرآورده هاي دامی صنایع غذایی کشاورزي9489تولید فرآورده هاي گوشتی 132
129فرآورده هاي دامی صنایع غذایی کشاورزي9490تولید فرآورده هاي لبنی 133
129فرآورده هاي دامی صنایع غذایی کشاورزي9804تولید سوسیس ، کالباس وهمبرگر134
130فرآورده هاي دامی صنایع غذایی کشاورزي9805تولید کنسروفرآورده هاي گوشتی135
130فرآورده هاي دامی صنایع غذایی کشاورزي9812تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی136
130فرآورده هاي آبزیانصنایع غذایی کشاورزي9796فرآوري آبزیان 137
131جنگل و مرتعجنگل و مرتعکشاورزي 9444محصوالت فرعی جنگل و مرتع 138
131مرتعجنگل و مرتعکشاورزي 9446مرتع داري 139
131جنگل جنگل و مرتعکشاورزي 9443تولید نهال و جنگل کاري140
131جنگل جنگل و مرتعکشاورزي 9447بهره برداري از جنگل 141
131آبخیزداريجنگل و مرتعکشاورزي 9445آبخیزداري 142
132آبزیان شیالت کشاورزي9502تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی 143
132آبزیان شیالت کشاورزي9503پرورش ماهیان گرم آبی 144
132آبزیان شیالت کشاورزي9504تکثیر ماهیان گرم آبی 145
133آبزیان شیالت کشاورزي9505پرورش میگو146
133آبزیان شیالت کشاورزي9506تکثیر میگو147
133آبزیان شیالت کشاورزي9758دریانوردي صیادي 148
134زنبور عسل حشرات مفید کشاورزي9487پرورش و تولیدات زنبورعسل 149
135کرم ابریشم  حشرات مفید کشاورزي9464 نوغانداري150



جدول رشته هاي مهارتی شاخه  کاردانش «زمینه خدمات»

صفحهزیرگروه گروه زمینه کد عنوان رشته   مهارتی ردیف 
137هنرفرش صنایع دستی خدمات9869طراحی و نقاشی فرش 151
137هنرفرش صنایع دستی خدمات 6225هنرفرش 152
138صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9772کتاب آرایی153
138صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9837قلمزنی روي فلز154
138صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9842ملیله کاري 155
139صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9843منبت چوب 156
139صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9844گره چینی چوب 157
140صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9845معرق چوب 158
140صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9846خاتم سازي 159
141صنایع دستی ظریفصنایع دستیخدمات9847تراش سنگ هاي قیمتی 160
141صنایع دستی ظریف صنایع دستی خدمات 9850صحافی و جلدسازي 161
142صنایع دستی ظریف صنایع دستىخدمات9785 چاپ باتیک 162
142صنایع دستی ظریف صنایع دستى خدمات9848چاپ باتیک و قلمکار 163
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بنام خدا

مقـــدمه:
کتاب حاضر شامل مجموعه کتاب هاي درسی پودمانی مختص رشته هاي مهارتی شاخه کاردانش در زمینه صنعت  ، 
خدمات و کشاورزي می باشد که مطابق با استانداردهاي مهارت و آموزشی با نظارت و کنترل دفتر تالیف کتاب هاي 
درسی فنی و حرفه اي و کاردانش و با همکاري مؤلفین خبره و اهل فن و صاحب نظر، تالیف و مدیریت شده است. 
از مشخصه بارز این کتاب ها محتواي نظري و عملی این کتاب ها می باشد که براساس محتواي استاندارد دستگاه 

متولی که مبناي ساختار برنامه درسی هر رشته مهارتی را تشکیل می دهد تهیه و تدوین شده است.
این  محتواي  دقیق  مطالعه  پس از  درسی  کتاب هاي  موزعین  و  هنرستان ها  مدیران  می شود  پیشنهاد  رو  این  از 
مجموعه، کتابهاي مورد نیاز هنرجویان هر رشته را براي رشته هاي مهارتی که کتابهاي پودمانی درسی آنها در این 
مجموعه معرفی و تایید شده است انتخاب کنند. از طرفی تعدادي از رشته هاي مهارتی در این مجموعه وجود دارد 
که براي استاندارد آن ها کتاب هاي درسی تالیف نشده است. بر این اساس، کارشناسان این دفتر با مطالعه و بررسی 
محتواي نظري و عملی استانداردهاي مربوط به این رشته ها و بررسی منابع آموزشی موجود، اقدام به انتخاب و 
معرفی منابع آموزشی براي این قبیل رشته ها نموده که تحت عنوان سایر منابع آموزشی در این کتاب معرفی شده 
است. به کلیه هنرآموزان توصیه می شود با بررسی منابع آموزشی در صورت تایید و همچنین معرفی منابع مورد 

نظر خود، هنرجویان را راهنمایی نمایند تا کتاب مناسب را انتخاب کنند.
در ضمن مطالبی حاوي تعاریف ، جداول مربوط به معرفی رشته هاي مهارتی ، زمینه، گروه ، زیرگروه و مشخصات 
و  کتاب  کد  استاندارد،  کد  درس،  یا  استاندارد  عنوان  کتاب،  عنوان  تفکیک  به  آموزشی  منابع  و  درسی  کتابهاي 
سال چاپ معتبر در این مجموعه تالیف و گنجانده شده است که می تواند دستیابی آسان و هدف انتخاب را براي 

مخاطبان فراهم سازد.
امید است این تالش براي استفاده کنندگان محترم مفید بوده و با ارسال نظرها و پیشنهادهاي اصالحی خود که 
از طریق مکاتبه یا پست الکترونیکی و تلفن به این دفتر ارایه خواهند داد بتوان براي سال هاي آتی مجموعه هاي 

بعدي را غنی تر و کامل تر عرضه کرد.

                                                                                                 احمدرضا دوراندیش
                                                                                      مدیرکل دفتر تالیف کتاب هاي درسی 

                                                                                                   فنی و حرفه اي و کاردانش



2

تعـــاریف : 

کتابهاي درسى تکمیل مهارت (بهداشت و ایمنی کار ، قانون کار ، کارآفرینی)
کتابهایی هستند که همه رشته هاي مهارتی بر حسب ساختار برنامه از یک یا چند کتاب آن بطور مشترك استفاده می کنند 

و  در راستاي افزایش اطالعات و مهارتهاي عام مورد نیاز براي ورود به محیط کار تدوین و تألیف شده اند. 

کتابهاي درسى  مربوط به استاندارد هاي مهارت اصلی
این کتابها  چهار  دسته اند : 

1-کتاب درسى : کتاب هایی هستند که بــر اساس مجموعه  توانایی هاي موجود استانداردهاي مهارت دستگاه متــولی 
تألیف شده اند و  در رشتــه هاي مرتبط تدریس مى شوند این کتاب ها مانند سایر کتاب هاى درسى داراى عنوان، کد و 
سال چاپ اعتبار مى باشند. برخی از کتاب هاي درسی معرفی شده ممکنست به دلیل تالیف نشدن همه کتاب هاي درسی 
را  استاندارد  در  مندرج  توانایی هاي  و عملی  نظري  محتواي  صددرصد  مربوط  استاندارد  تغییر  یا  مبنا  استاندارد  پودمانی  
پوشش ندهد از این رو هنرآموزان محترم بایستی از منابع آموزشی معرفی شده یا سایر منابع مورد تأیید دفتر برنامه ریزى، 

باقى مانده محتوا را تدریس کنند. 
2- کتاب هاي مشترك پایه : کتاب هایی هستند که محتواي آنها بر اساس  توانایی هاي مشترك بین چند استاندارد 
مهارت، تالیف شده است و چند رشته بصـــورت مشترك می توانند بر حسب نیاز و متناسب با توانایی مندرج در استاندارد 
رشته مربوط از یک یا چند واحد کارکتاب استفاده کنند . کتاب هاي مشترك شامل رسم فنى 1و2 ، فلزکاري جلد 1 ، 
فلزکاري جلد 2 ، مبانی الکتریسیته، جوشکاري ، جوشکاري با شعله گاز در وضعیت هاى مختلف، جوشکاري و لحیم کاري 
سخت با شعله گاز و .... می باشند. این کتاب ها نیز داراى کد مستقل هستند و در برنامه درسى جایگاه آن مشخص شده 

است.
3- کتاب هاي درسی شاخه فنی وحرفه اي : کتاب هایی هستند که به منظور تدریس در رشته هاي شاخه  فنی و 
حرفه اي تألیف شده اند ولی به لحــاظ تناسب بخش هایی از محتــواي آنها با توانایی هاي مندرج در استاندارد هاي مهارت 
که داراي کتاب درسی نیستند می توانند بعنوان سایر منابع آموزشی یا کتاب هاي درسی  در شاخه  کاردانش مورد استفاده 

قرار گیرند بدیهى است تأکید اصلى در شاخه  کاردانش کماکان بر محتواى استاندارد و توانایى هاى مندرج در آن است . 
 4 - سایر کتاب هاي آموزشی : این کتابها به عنوان منابع آموزشی پیشنهادي براي بخشی از توانایی ها مندرج در 
استانداردها یا استانداردهاي مهارت رشته هایی که براي آنها کتاب درسی تاکنون تألیف نشده است  مورد استفاده قرار می 

گیرند. 
در آینده با شناسایی و تایید سایر منابع توسط کمیسیون هاي تخصصی دفتر، نسبت به معرفی بیشتر این نوع کتاب ها اقدام 
خواهد شد. سایر مراجع مانند گروههاي آموزشی استان ها  مرتبط با شاخه  کاردانش می توانند با معرفی منابع و دریافت 
تأیید از کمیسیون هاي تخصصی این دفتر کتابهاي مناسب دیگري را نیز به هنرجویان توصیه کنند. در انتخاب این منابع 

باید توجه داشت که خرید آنها هزینه قابل توجهی را به هنرجویان  تحمیل نکند. 
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رشته مهارتی : رشته هایى که ساختار اختصاصی برنامه هاي درسی آن ترکیبی از استانداردهاي مهارت،  دروس تکمیل 
مهارت و دروس اختیاري است و هدف آن آموزش مهارت هاي حرفه اي و تربیت نیروي انسانی ماهر براي اشتغال در بازار 

کار می باشد .
کد رشته : این کد عددي چهار رقمی است که در کلیه سیستم هاي رایانه اي آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می 
گیرد و از طریق آن رشته هاي مهارتی در برنامه هاي نرم افزاري مدارس، پایگاههاي اطالعاتی و پایگاه فارغ التحصیالن در 

سیستم بکفا قابل شناسایی است. 
استاندارد هاى مهارت: شامل مجموعه اي از عناوین توانایی هاي عملی  و مطالب نظري است که براي هر شغل توسط 

نهاد متولی استاندارد  تهیه و تدوین شده است .

کد استاندارد: نشانگر اعداد و کلمات قراردادي است که به سازمانهاي متولی استانداردهاي مهارت اختصاص دارد. تعدادى 
از استانداردها با کد عددى و حروف و کلمات و تعداد دیگرى فقط با اعداد معرفى شده است که معناى اعداد و حروف و 

کلمات به شرح داده شده  عبارتند از :
ارشاد : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

سازمان ت. ا : به معنی سازمان تبلیغات اسالمی و کدهاى عددى آن
ش . ف : به معنی شرکت فرش ایران و کدهاى عددى آن

صنایع دستی : سازمان صنایع دستی ایران و کدهاى عددى آن
صنایع آموزشی : شرکت صنایع آموزشی 

جهاد، جهاد کشاورزي ، ج.ك :  وزارت جهاد کشاورزي و کدهاي عددي 
کد هاي پنج قسمتی: مربوط به استانداردهاي مهارت سازمان آموزش فنــی وحرفــه اي کشور است. 

5 - کتاب هاى چند تألیفی :
 به منظور تنوع بخشى به تولیدات سازمان و ارتقا سطح کمى و کیفى محتوى آموزشى و متناسب سازى آنها با شرایط 
بومى, فرهنگى و محیطى مناطق مختلف کشور برنامه چند تالیفى و تولید این کتاب هاى درسى مورد تاکید برنامه هاى 

چهارم و پنجم سازمان متبوع است.
به همین منظور مجموعه کتاب هاى درسى چند تألیفی به طور مثال کتاب کارآفرینی، آورده شده که الزم است تحلیل 
محتواي این نوع کتاب ها توسط کارشناسان ، گروه هاى آموزشى مربوطه، بررسى و متناسب با نیاز هاى آموزشى استان 
و مناطق تابعه اقدام به تعیین نوع و تعداد کتاب هاى مورد نیاز هنرجویان براى سال تحصیلى 94-93 نموده و از طریق 

کارشناس فنى و حرفه اى استان با دفتر مربوطه هماهنگی الزم براي تأمین آنها صورت پذیرد.
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نمودار گروه و زیرگروه رشته هاي شاخه کاردانش زمینه صنعت

معمارى

کنترل

ساخت و تولید

الکترونیک

سازه هاى فلزى

ساختمان

صنایع چوبى

تاسیسات

صنایع دریایى

صنایع شیشه اى

معدن

سفالگرى

نساجى

شیمى صنعتى

چاپ

متالورژى

سرامیک

الکتروتکنیک

گروه برق

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

گروه عمران

گروه مکانیک

عیب یابى و تعمیر

گروه سرامیک

گروه شیمى

گروه مواد
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منابع آموزشی پیشنهاديسال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد درسردیف

شبکه هوایی 1
57/23/2/2-8درجه 2

مدارهاي روشنایی و اندازه  گیري
لوله کاري و اتصاالت سیم و کابل 

604/9
605/2

کلیه چاپ ها  
تا پایان سال 

تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد

- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی 
E3 جلد اول کد 609/30  - 90 به بعد
- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی 

E3 جلد دوم جلد 609/31  - 90 به بعد
- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی 

E3 جلد سوم کد 609/32  - 90 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

---57/23/1/2-8شبکه هوایی درجه 1  2

مبانی و کاربرد 3
مبانی و کاربرد رایانه-رایانه

358/41
92-

486/2

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

-91 به بعد601/5
90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار-بهداشت و ایمنی کار5

-
91به بعد604/6قانون کار-قانون کار6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  شبکه هاي هوایی
گروه برق رشته  مهارتی زیرگروه الکتروتکنیک
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گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  برق صنعتی

رشته  مهارتی زیرگروه الکتروتکنیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتاب کتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

55/15/2/4-8برقکار صنعتی درجه12

1604/7- مبانی الکتریسیته 
90 به بعد

1- کنترل کننده هاى منطقى قابل برنامه 
ریزى - ناشر: موسسه فرهنگى هنرى 

دیباگران
2- آموزش logo  ناشر: نشرکیفیت
3- جوشکارى قوس الکتریکى (با 

الکترود روپوش دار با وضعیت سطحى ) 
کد 602/8

4- تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی 
کد 489

5- الکترونیک کاربردي کد 488/3
6- برق صنعتى پیشرفته کاپا 3 - ترجمه 

بهروز احمدى (نشر سیماى دانش)
7- برق صنعتى پیشرفته کاپا 4 - ترجمه 

بهروز احمدى (نشر سیماى دانش)

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

2609/3- رسم فنى1

3- فلزکاري جلد 1 
4- فلزکاري جلد 2 

607
607

91به بعد  

5- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلداول  
6- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلد دوم 
7- راه اندازي موتورهاي سه فاز وتکفاز جلد سوم 

8- لوله کاري و اتصاالت سیم و کابل 
9- مدارهاي روشنایی و اندازه گیرى الکتریکی

604/8
604/8
604/8
605/2
604/9

کلیه چاپ ها تا پایان 
سال تحصیلى

 94-93 اعتبار دارد

مونتاژکار و نصاب              2
----51/46/2/3-8تابلوهاي برق 

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

92-
486/2

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  نصب و سرویس آسانسور

رشته  مهارتی زیرگروه الکتروتکنیک

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

51/65/1/2-8نصاب و تعمیرکار آسانسور1

1- مبانی الکتریسیته 
2- رسم فنى 1

604/7
90 به بعد609/3

امیر  مولف  برقى  پله  و  آسانسور  پله   
سرمد نهرى - سید محسن کاردانى

ناشر: سیماي دانش 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

3- فلزکاري جلد 1 
4- فلزکاري جلد 2 

607
607

91به بعد

5- راه اندازي موتورهاي سه فاز و  تکفاز جلداول 
6- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلد دوم 
7-راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلد سوم

8- لوله  کاري و اتصاالت سیم و کابل  
9- مدارهاي روشنایی و اندازه گیري 

604/8
604/8
604/8
605/2
604/9

چاپ ها تا 
پایان سال 
تحصیلى 

  93-94
اعتبار دارد

-33/51/1/3-8دریل کار و اره کار2

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

92-
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه برق

سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیر کار لوازم خانگی برقی 1
55/77/2/1-8حرارتی و گردنده درجه 2

1604/7- مبانی الکتریسیته
90 به بعد

-

2609/3- رسم فنى  1
3607- فلزکاري جلد 1

91 به بعد
4607- فلزکاري جلد 2

5- تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد1
6- تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد2
7- تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد3

8- تعمیرلوازم خانگی گردنده جلد4 قسمت اول  
9- تعمیرلوازم خانگی گردنده جلد4 قسمت دوم

10- تعمیر لوازم خانگى گردنده جلد5
11- تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد1

12- تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد2
13- تعمیر لوازم خانگى حرارتى جلد3

604/4
604/4
604/4
604/4
604/4
609/61
604/3
604/3
لى609/62

صی
 تح

سال
ان 

 پای
ا تا

پ ه
 چا

لیه
ک

ارد
ر د

عتبا
9 ا

3-
94

 

تعمیرکار لوازم خانگی برقی 2
55/77/1/3-8حرارتی و گردنده درجه 1

1- تعمیر ماشین لباسشویى و خشک کن جلد1
2- عیب یابى ماشین لباسشویى و خشک کن جلد2

3- عیب یابى و تعمیر ماشین ظرفشویى

609/50
609/50
609/19

89 به بعد
90 به بعد
90 به بعد

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

92
-

486/2 -

کارآفرینی- کارآفرینی4
89 به بعد597

-
91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار-بهداشت و ایمنی کار5

91به بعد604/6قانون کار- قانون کار6

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  لوازم خانگی برقی
رشته  مهارتی زیرگروه  الکتروتکنیک
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گروه برق

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

55/16/2/2-8برقکار ماشین آالت1

1604/7- مبانی الکتریسیته 
90 به بعد

-

1609/3- رسم فنى 1
2- فلزکاري جلد 1 

3- فلزکاري جلد 2  
607
607

91به بعد 

4- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلداول 
5- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلد دوم  
6- راه اندازي موتورهاي سه فاز وتکفاز جلد سوم 

7- لوله  کاري و اتصاالت سیم و کابل 
8- مدارهاي روشنایی و اندازه گیري 

604/8
604/8
604/8
605/2
ان 604/9

 پای
ا تا

پ ه
 چا

لیه
ک

 93
-9

ى 4
صیل

 تح
سال

ارد
ر د

عتبا
ا

ــــــ33/51/1/3-8دریل کار و اره کار2

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

92-
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6



فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  برق ماشین آالت
رشته  مهارتی زیرگروه الکتروتکنیک
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گروه برق

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

برقکار ساختمان 1
55/28/2/4-8درجه 2

1604/7- مبانی الکتریسیته 
90 به بعد

موسسه  ناشر:  ریزى  برنامه  قابل  منطقى  هاى  کننده  کنترل   -1
فرهنگى هنرى دیباگران

2- برق ساختمان پیشرفته ناشر: سیماى دانش
3- آموزش logo  ناشر: کیفیت

مولف- اماکن  حفاظتى  هاى  سیستم  اندازى  راه  نصب  اصول   -4
بهرام شیروانى (نشر سیماى دانش)

5- اصول نصب راه اندازى دزدگیرها مولف-بهرام شیروانى (نشر 
سیماى دانش)

6- تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی کد 489
7- الکترونیک کاربردي  کد 488 به بعد/3

تألیف   / حفاظتی  و  ایمنی  سیستم هاي  راه اندازي  و  نصب   -8
غالمرضا شایقی – انتشارات عابدي 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

2609/3- رسم فنى1  
3- فلزکاري جلد 1 

4- فلزکاري جلد 2  
607
607

91به بعد

5- مدارهاي روشنایی و اندازه گیري 
6- لوله کاري و اتصاالت سیم و کابل  

604/9
605/2

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
ى 

صیل
تح

برقکار ساختمان 2
55/28/1/4-8درجه 1

1- روشنایى فنى 
2- سیستم هاى حفاظتى

3- کنترل کننده هاى منطقى

609/22
609/20
609/21

90 به بعد

مبانی و کاربرد 3
مبانی و کاربرد رایانه- رایانه

358/41
-92 به بعد 

486/2

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  برق ساختمان
رشته  مهارتی زیرگروه الکتروتکنیک
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گروه برق

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

تعمیرکار  ماشین هاي 1
53/47/2/4-8الکتریکی درجه 2 

1604/7- مبانی الکتریسیته 
90 به بعد

-

2609/3- رسم فنى1
3- فلزکاري جلد 1 
4- فلزکاري جلد 2 

607
91به بعد607

5- جوشکاري و لحیم کاري سخت با شعله گاز
6- بازپیجی الکتروموتورها   

7- سیم پیچی موتورهاي تکفاز  
8- سیم پیچی موتورهاي سه فاز 

9- ساخت ترانسفورماتورها 

607/2
605/1
606/9
607/4

605

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
ى 

صیل
تح

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه2
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

-91 به بعد601/5
90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4

-
91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  ماشین هاي الکتریکی
رشته  مهارتی زیرگروه الکتروتکنیک



       12         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه برق

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

برقکار صنعتی 1
55/152/4-8درجه2

604/7 1- مبانی الکتریسیته 
90 به بعد

1- برق صنعتى 2 – انتشارات هلیا توس – 1385
2- برق صنعتى1-انتشارات هلیا توس – 1385

مداد سبز  3- برق صنعتى به زبان زبان ساده- انتشارات 
1380 –

4- الکتروتکنیک – انتشارات دیباگران – تهران 
– اشراقى  صفار  – انتشارات  درجه 2  صنعتى  کار  برق   -5

1385 –

6-  جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول کد 
609/30 چاپ معتبر 90 به بعد 

7- تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی کد 489 
8- الکترونیک کاربردي کد 488/3 به بعد

9- برق صنعتى 1- تهران – انتشارات دیباگران – 1380
تمثیل  انتشارات   – صنعتى  تأسیسات  برق  مهندسى   -10

–     صفار -85

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى
 94-93 اعتبار دارد.

609/3 2- رسم فنى1

 3- فلزکاري جلد 1 
  4- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

  5- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلد اول  
  6- راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلد دوم 
  7- راه اندازي موتورهاي سه فاز وتکفاز جلد سوم

  8- لوله کاري و اتصاالت سیم و کابل 
  9- مدارهاي روشنایی و اندازه گیري 

604/8
604/8
604/8
605/2
604/9

ى 
صیل

 تح
سال

ان 
 پای

ا تا
پ ه

 چا
لیه

ک
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94

90 به بعد609/21 10- کنترل کننده هاى منطقى

----84/55/2/4-0کارور PLC درجه 22

مبانی و کاربرد 3
مبانی و کاربرد رایانه-رایانه

358/41
-92 به بعد 

486/2

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

-91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  برق صنعتی 
رشته  مهارتی زیرگروه  الکتروتکنیک



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت          13

گروه برق

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارد استاندارد/ درسردیف

52/53/1/5-8الکترونیک کار صنعتی1
1- الکترونیک پایه

2- مدار هاى پایه در الکترونیک
609/17
90 به بعد609/18

1- مبانی دیجیتال   کد 489/8 
2- کارگاه الکترونیک عمومی کد488/7  ( مبحث 

آزمایشگاه دیجیتال ) 
3- مبانی الکتریسیته کد604/7

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

---84/55/2/4-0کارور PLC درجه 22

---84/55/1/4-0کارور PLC درجه 31

87به بعد 489تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی -تکنولوژي و کارگاه برق صنعتی 4

-آز- اندازه گیري الکتریکی 5
آز- اندازه گیري الکتریکی

 آزمایشگاه مجازي  

359/94

358/3
88 به بعد 

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه6
358/41

-92 به بعد 
486/2

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  الکترونیک صنعتی 
رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

3 4



       14         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر تلویزیون رنگی 

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیر کار رادیو و 1
54/25/1/4-8ضبط صوت

1-  الکترونیک پایه 
2- مدارهاى پایه در الکترونیک

609/17
609/18

1- گیرنده هاي رادیویی کد 90605/8به بعد
2- اصول ضبط مغناطیسی کد605/9

3- عیب یابی و تعمیر رادیو ضبط  کد606
4- مبانی دیجیتال کد489/8

5- کارگاه الکترونیک عمومی (بخش دیجیتال) کد488/7 
6- مبانی الکتریسیته کد604/7

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

3- عیب یابى و تعمیر رادیو ضبط
4- گیرنده هاى رادیویى
5- اصول ضبط مغناطیسى

606
605/8
605/9

88 به بعد

تعمیرکار تلویزیون 2
54/25/1/3-8رنگی

1- اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی 
2- منبع تغذیه و واحد کنترل 

3- دریافت و پردازش سیگنالهاي صوت وتصویر 
در تلویزیون رنگی 

4- سیستم انحراف و المپ تصویر در تلویزیون 
رنگی جلد اول 

5- سیستم انحراف و المپ تصویر در تلویزیون 
رنگی جلد دوم 

606/5
606/6
606/7

606/8

606/8

کلیه چاپ ها 
تا پایان سال 
تحصیلى

94-93  اعتبار 
دارد

1- اصول کارگیرنده تلویزیون سیاه و سفید و منبع تغذیه کد 
606/1

2- دریافت و پردازش سیگنال هاي صوت و تصویر در تلویزیون 
سیاه و سفید کد606/2

3- تقویت صوت و تصویر در تلویزیون سیاه وسفید کد 606/3
4- سیستم هاي انحراف ، عیب یابی و تعمیرکلی تلویزیون سیاه و 

سفید کد 606/4
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

آز- اندازه گیري 3
-الکتریکی 

آز- اندازه گیري الکتریکی  
 آزمایشگاه مجازي

359/94
88 به بعد358/3

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه4
358/41

92 به بعد
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

 91 به بعد601/5

91به بعد   598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي

      مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت          15

گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیرتلفن هاي رومیزي همراه

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارد استاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

1- الکترونیک پایه32/901/3-0طراح و تحلیگر مدارات دیجیتال 1
2- مدار هاى پایه در 

الکترونیک

609/17
90 به بعد609/18

1- مبانی دیجیتال کد 489/8
2- کارگاه الکترونیک عمومی (بخش دیجیتال)کد 488/7

3- مبانی الکتریسیته کد 604/7
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

تعمیر کار تلفن رومیزي و ارتباطات 2
----56/35/1/3-8داخلی 

تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار 3
----54/27/1/2-8(فکس) 

----56/36/1/3-8تعمیرکار تلفن همراه4

آز- اندازه گیري الکتریکی-آز- اندازه گیري الکتریکی5
آزمایشگاه مجازي

359/94
358/3

-88 به بعد

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه6
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی7
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 9

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي

      مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.



       16         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیردستگاه هاي پزشکی

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی  کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

تعمیر دستگاه هاي پزشکی و 1
52/32/1/2-8بیمارستانی

1- الکترونیک پایه
2- مدار هاى پایه در الکترونیک

609/17
90 به بعد609/18

1- ابزار مقدماتی الکترونیک کد 605/3
2- مقاومت ، سلف ، خازن در جریان کد 605/4

3- مقاومت ، سلف ، خازن در جریان متناوب  کد 605/5
4- دیود –ترانزیستور کد 605/6

5- کاربرد قطعات در مدارهاي الکترونیکی کد 605/7
6- مبانی دیجیتال کد 489/8

7- کارگاه الکترونیک عمومی ( بخش دیجیتال) کد 488/7 
8- مبانی الکتریسیته کد 604/7

9-نقشه کشی  کد 604/2
10- فلزکاري 1و2 کد 607

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

آز- اندازه گیري الکتریکی-آز- اندازه گیري الکتریکی 2
آزمایشگاه مجازي

359/94
-88 به بعد358/3

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

-91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي
      مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت          17

گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیرماشین هاي اداري

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

سال چاپ کد کتابکتاب درسی کد استاندارداستاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

52/49/1/3-8تعمیرکار ماشین حساب 1
1- الکترونیک پایه

2- مدار هاى پایه در 
الکترونیک

609/17
609/18

90 به بعد

1- مبانی دیجیتال کد 489/8
2- کارگاه الکترونیک عمومی ( بخش دیجیتال)کد 488/7

3- مبانی الکتریسیته کد 604/7

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

--52/48/1/2-8تعمیرکاردستگاهاي فتوکپی2

--52/47/1/2-8تعمیرکار دستگاه هاي تکثیر3

آز- اندازه گیري الکتریکی  -آز- اندازه گیري الکتریکی4
 آزمایشگاه مجازي

359/94
-88 به بعد358/3

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه5
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي
      مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.
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گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  سیستم هاي صوتی و تصویري

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارد استاندارد/ درسردیف

تعمیرکار رادیو و ضبط 1
54/25/1/4-8صوت 

1- الکترونیک پایه
2- مدار پایه در مدار الکترونیک 

609/17
90 به بعد609/18

1- گیرنده هاي رادیویی کد 605/8
2- اصول ضبط مغناطیسی کد605/9

3- عیب یابی و تعمیر رادیو ضبط  کد606
4- مبانی دیجیتال کد 489/8

5- کارگاه الکترونیک عمومی (بخش دیجیتال) کد 488/7
6- مبانی الکتریسیته کد 604/7

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.  

54/23/1/3-8تعمیرکار تلویزیون رنگی2

1- اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی 
 2- منبع تغذیه و واحد کنترل 

3- دریافت و پردازش سیگنالهاي صوت 
وتصویر در تلویزیون رنگی 

4- سیستم انحراف و المپ تصویر در تلویزیون 
رنگی جلد اول 

5- سیستم انحراف و المپ تصویر در تلویزیون 
رنگی جلد دوم 

606/5
606/6
606/7

606/8

606/8

کلیه چاپ ها 
تا پایان سال 

تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد

1- اصول کارگیرنده تلویزیون سیاه وسفید و منبع تغذیه کد 606/1
2- دریافت و پردازش سیگنال هاي صوت و تصویر در تلویزیون سیاه 

و سفید کد 606/2
3- تقویت صوت و تصویر در تلویزیون سیاه وسفید کد 606/3
4- سیستم هاي انحراف ، عیب یابی و تعمیرکلی تلویزیون سیاه 

وسفید کد 606/4
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

تعمیرکار تلویزیون هاي 3
---54/23/1/3/1-8پیشرفته (LCD وپالسما) 

-

آز- اندازه گیري 4
آز- اندازه گیري الکتریکی -الکتریکی 

 آزمایشگاه مجازي 
359/94
88 به بعد358/3

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه5
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی-کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي  مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت          19

گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیرابزاردقیق

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارد استاندارد/ درسردیف

42/32/1/2-8تعمیرکارابزاردقیق 1
1- الکترونیک پایه

2- مدار هاى پایه در 
الکترونیک

609/17
90 به بعد609/18

1- مبانی دیجیتال کد 489/8
2- کارگاه الکترونیک عمومی ( بخش دیجیتال)کد 488/7

3- مبانی الکتریسیته کد 604/7
4- نقشه کشی مقدماتی کد 604/3

5- فلزکاري 1 و2 کد 607
6- رسم  فنى(1) 609/3  سال اعتبار 89

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

آز- اندازه گیري 2
-الکتریکی 

آز- اندازه گیري الکتریکی 
 آزمایشگاه مجازي

359/94
-88 به بعد358/3

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

-92 به بعدد 
486/2

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



       20         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه برق
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  اتوماسیون صنعتی

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارد استاندارد/ درسردیف

1- الکترونیک پایه52/53/1/5-8الکترونیک کار صنعتی1
2- مدارهاى پایه در الکترونیک

609/17
90 به بعد609/18

 1- مبانی دیجیتال   کد 489/8 
2- کارگاه الکترونیک عمومی کد488/7 ( مبحث 

آزمایشگاه دیجیتال ) 
3- مبانی الکتریسیته کد604/7

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

آز- اندازه گیري 2
آز- اندازه گیري الکتریکی-الکتریکی 

آزمایشگاه مجازي
359/94
88 به بعد358/3

---44/13/1/1-8مکاترونیک3

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه4
358/41

-92 به بعد
486/2

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي  مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.
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گروه برق
AVR فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  میکروکنترلر

رشته  مهارتی زیرگروه الکترونیک

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارد استاندارد/ درسردیف

32/90/1/3-0 طراح و تحلیگر مدارات دیجیتال 1
1- الکترونیک پایه

2- مدار هاى پایه در 
الکترونیک

609/17
90 به بعد609/18

1- مبانی دیجیتال کد 489/8
2- کارگاه الکترونیک عمومی ( بخش دیجیتال)کد 488/7

3- مبانی الکتریسیته کد 604/7

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

طراح و تحلیگر مدارات میکروکنترلر 2
AVR 23/93/1/1-0خانواده----

----84/80/1/3/1-0برنامه نویس ویژال بیسیک مقدماتی3

-آز- اندازه گیري الکتریکی 4
آز- اندازه گیري 

الکتریکی 
آزمایشگاه مجازي

359/94

358/3
-88 بـه بعـد

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه5
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

-
91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول کد 358/3 جلد اول به منظور استفاده از نرم افزارهاي

      مختلف الکترونیکی در فرآیند اجراي آموزشی براي تمام دروس مورد استفاده قرار می گیرد.



       22         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  ساختمان سازي

رشته  مهارتی زیرگروه ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

51/23/2/4/1-9کمک  بناي سفت کار درجه 12

1- پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبردارى
2- پى سازى و کرسى چینى

3- آجر چینى
4- دیوار سازى

5-کف سازى و شیب بندى
6- اجراى راه پله

609/12
609/7
609/16
609/9
609/6

609/13

90 به بعد
89 به بعد
90 به بعد
90 به بعد
89 به بعد
90 به بعد

1- کارگاه ساختمان کد 358/29 سال اعتبار 84 
2- روش هاي اجرایی ساختمان سازي  کد 

359/64 سال 84 به بعد 
3- مصالح ساختمان کد 359/81 سال اعتبار 84 

به بعد 
4- خودآموز بنایی  آجر انتشارات فنی ایران 

5- راهنماي آجرکاري انتشارات فنی ایران 
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 

اعتبار دارد.

51/23/1/4/1-9 بناي سفت کار درجه 1 2

32/54/2/3- 0نقشه کشی عمومی ساختمان  3

1-رسم فنی ساختمان 
2-مبانی نقشه کشی معماري 

3-مبانی نقشه کشی سازه
4-اتوکد و نقشه هاى ساختمانى

608/6
608/7
609/5

609/44

91 به بعد
91 به بعد
91 به بعد
92 به بعد

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
-

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  بتن کاري ساختمان

رشته  مهارتی زیرگروه ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1- فناوري ساختمان هاي بتنی  کد 492/4 سال اعتبار 87 به بعد ---52/34/1/4/1-9آرماتوربند درجه 1 1
2- تکنولوژي و کارگاه قالب بندي وآرماتورکد 491/2 سال 

اعتبار 84 به بعد 
3- خودآموز بنایی با بتن ، انتشارات فنی ایران 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

---52/34/2/3/1-9کمک آرماتوربند درجه 2 2

---52/25/2/4/1-9کمک قالب بند و کفراژبند درجه 2 3

---52/25/1/4/1-9قالب بند و کفراژ بند درجه 1 4

---52/19/1/3/1-9کارگر نگهدار بتن 5

---52/16/2/3/1-9کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 2 6

---52/16/1/3/1-9بتن ساز و بتن ریز درجه 1 7

کارآفرینی- کارآفرینی8
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 9
-91به بعد604/6 قانون کار - قانون کار 10

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  سنگ کاري و کاشی کاري

رشته  مهارتی زیرگروه ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1- کارگاه ساختمان  کد 358/29 سال اعتبار  -  -  - 51/43/1/3/1-9سنگ کاردرجه 1 1
84 به بعد 

2- مصالح ساختمان کد 359/81 سال اعتبار 
84 به بعد 

3- راهنماي کاشی کاري- تهران: انتشارات فنی 
ایران 1376-

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

 -  - 51/54/1/2-9کاشی کار معرق  (کاشی سنتی )2

 - 

 -  - 51/52/2/3/1-9کمک کاشی کار   درجه 2 3

 -  - 51/43/2/1/1-9کمک سنگ کار درجه 42

 -  - 51/41/1/1-9دیوارچین سنگی 5

 -  - 51/52/1/3/1-9کاشی کار درجه 1 6

 -  - 51/42/1/1-9خشکه چین باسنگ قلوه و الشه7

 -  - 59/96/1/2-9بندکش ساختمان 8

کارآفرینی-کارآفرینی9
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 10

91به بعد  604/6قانون کار - قانون کار 11

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  کارهاي عمومی ساختمان

رشته  مهارتی زیرگروه ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

  -  -  - 55/30/1/2-9سیمان کار1

کمک بناي سفت کار 2
51/23/2/4/1-9درجه2

1- پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبردارى
2- پى سازى و کرسى چینى

3- آجر چینى
4- دیوار سازى

5-کف سازى و شیب بندى
6- اجراى راه پله

609/12
609/7
609/16
609/9
609/6

609/13

90 به بعد
89 به بعد
90 به بعد
90 به بعد
89 به بعد
90 به بعد

- خودآموز بنایی با آجر ، انتشارات فنی ایران 
- راهنماي آجرکاري ، انتشارات فنی ایران

- کارگاه ساختمان کد 358/29
- مصالح ساختمان کد 359/81

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

51/23/1/4/1-9 بناي سفت کار درجه 31

 -  -  - 51/41/1/1- 9 دیوارچین سنگی 4

 -  -  -  - 55/13/2/3/1- 9کمک گچ کار درجه52

کارآفرینی- کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  کارهاي فلزي ساختمان

رشته  مهارتی زیرگروه ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

64/40/1/1/1-9فن ورز اسکلت فلزي 1

---

1- فلزکاري جلد 1و2 کد 607 چاپ معتبر 91 به بعد
2- - جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول کد 

609/30  - 90 به بعد
4- فناوري ساختمان هاي فلزي کد 459/3

5- جوشکاري قوس الکتریکی پرسش و پاسخ انتشارات فنی ایران 
6- فناورى ساختمان هاى فلزى 495/3 کلیه چاپ ها

7- نقشه کشى اسکلت فلزى 609/15 چاپ معتبر 90
74/41/1/3/1-9اسکلت ساز درجه 1 2

----74/41/2/3/1-9کمک اسکلت ساز درجه 32

----74/95/2/1/1-8کمک درو پنجره ساز پروفیل آهن درجه 42

----74/95/1/1/1-8درو پنجره ساز پروفیل آهن درجه 51

----91/1/1به بعد/59-9فن ورز کار در ارتفاع6

کارآفرینی- کارآفرینی7
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  طراحی معماري داخلی

رشته  مهارتی زیرگروه معماري

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

----1-2-79 سازمان ت-1طراح معماري داخلی1

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 2



       28         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  هنرآینه کاري

رشته  مهارتی زیرگروه معماري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.ه طراحی نقوش ختایی و اسلیمی1

-- --83-01/2-ف.هطراحی نقوش هندسی2

--83-05/2-ف.هآینه کاري3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد 604/6قانون کار - قانون کار 6



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت         29

گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  نقشه کشی ساختمان

رشته  مهارتی زیرگروه معماري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1- نقشه کشی معماري32/54/1/3- 0نقشه کشی معماري  1
2- طراحى معمارى

609/43
609/42

92 به بعد

-
32/54/2/3- 0نقشه کشی عمومی ساختمان  2

1- رسم فنی ساختمان
2- مبانی نقشه کشی معمارى
3- مبانی نقشه کشی سازه

4-اتوکد و نقشه هاى ساختمانى

608/6
608/7
609/5

609/44

91 به بعد
91 به بعد
91 به بعد
92 به بعد

1- نقشه کشی اسکلت فلزى32/54/1/4- 0نقشه کشی سازه درجه 2 3
2- نقشه کشی اسکلت بتنى

609/15
609/14

90 به بعد
-91 به بعد

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه4
358/41

92-
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  معماري داخلی

رشته  مهارتی زیرگروه  معماري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

32/54/2/3- 0نقشه کشی عمومی ساختمان 1

1-رسم فنی ساختمان
2- مبانی نقشه کشی معماري
3- مبانی نقشه کشی سازه

4-اتوکد و نقشه هاى ساختمانى

608/6
608/7
609/5

609/44

91 به بعد
91 به بعد
91 به بعد
92 به بعد

-
1- نقشه کشى معمارى32/54/1/3-0نقشه کشی معماري 2

2- طراحى معمارى
609/43
92 به بعد 609/42

---21/25/1/2-0طراح معماري داخلی3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تزئینات داخلی ساختمان

رشته  مهارتی زیرگروه معماري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

32/54/2/3-0نقشه کشی عمومی ساختمان  1

1- رسم فنی ساختمان
2- مبانی نقشه کشی معماري
3- مبانی نقشه کشی سازه

4-اتوکد و نقشه هاى ساختمانى

608/6
608/7
609/5

609/44

91 به بعد
91 به بعد

91 به بعد
92 به بعد

1- نقشه کشى ساختمان درجه 2 (تألیف: حمیرا اسدى، پاك خو، 
قهرمانى، میرزایى) (انتشارات دیباگران)

2- دیتیل هاى ساختمانى (تألیف سیاوش کبارى) ناشر: دانش 
و فن

3- مصالح شناسى (تألیف سیاوش کبارى) ناشر: دانش و فن
4- ترسیم فنى و نقشه کشى کد359/78

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد

---21/28/1/2-0تزئین کننده فضاي داخلی 2

نقاشی و تزئینات ساختمان ناشر: انتشارات فنی ایران  ---31/25/1/4/1-0نقاش ساختمان درجه 1 3

---31/25/2/1/1-0کمک نقاش ساختمان درجه 2 4

نصاب کاغذ دیواري ، موکت 5
----59/28/1/2-9، پارکت 

کارآفرینی- کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه عمران
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  معمارآینه کاري

رشته  مهارتی زیرگروه معماري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----61/97/1/2-1 هنرآیینه کاردرجه 11

----61/97/2/2/1-1هنرآیینه کار درجه 22

----55/13/2/3/1-9کمک گچ کار درجه 32

----55/13/1/2- 9 گچ بر4

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  ورقکاري

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1( نازك کار) 73/14/2/2-8ورقکار

1- رسم  فنى1
2- فلزکاري جلد 1

3- فلزکاري جلد 2
4- رسم  فنى2

609/3
607
607

609/23

90 به بعد

91به بعد

90 به بعد

1- صنعت ورقکاري  نویسنده :یوحنا 
2- تکنولوژي و کارگاه تغییر شکل نیمساخته 1 ،کد 

359/45چاپ معتبر 84 به بعد
3- تکنولوژي و کارگاه تغییر شکل  نیمساخته 2 ،کد 

487/1چاپ معتبر 84 به بعد
4- راهنماي ورقکاري  ناشر:انتشارات فنی ایران -1379 

5- خودآموز جوشکاري ناشر:  انتشارات فنی ایران -1379
6- جوشکاري عملی ناشر: انتشارات فنی ایران 

7- جوشکاري و برشکاري گازي ( پرسش و پاسخ ) ناشر: 
انتشارات فنی ایران 

8- محاسبات فنی 1 کد 356 چاپ معتبر 84 به بعد
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 

94-93 اعتبار دارد

72/17/2/1-8جوشکار گاز درجه 22

1- جوشکاري و لحیم 
کاري  سخت با شعله گاز 

2- جوشکاري با شعله 
گاز در وضعیت هاي 

مختلف  

607/2

607/2

ى 
صیل

 تح
سال

ان 
 پای

ا تا
پ ه

 چا
لیه

ک
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  جوشکاري برق

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

جوشکاري با فرآیند قوس 1
E3 72/22/2/3-8الکتریکی دستی

1- جوشکاري قوس الکتریکی 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
( پرسش و پاسخ ) انتشارات فنی 

ایران 
2- خودآموز جوشکاري  انتشارات 

فنی ایران 
3- جوشکاري عملی انتشارات 

فنی ایران

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2-فلزکاري جلد 1
3-فلزکاري جلد 2

607
91به بعد607

4- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3  جلد اول
5- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
6- جوشکارى با فرآایند قوس الکتریکى E3  جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

جوشکاري با فرآیند قوس 2
E6   72/22/1/3-8الکتریکی  دستی( E6) 90 به بعد1609/33- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى

جوشکاري با فرآیند  قوس 3
E8 72/22/1/3/1-8الکتریکی دستی

( E8و E9) 90 به بعد1609/34- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى
جوشکاري با فرآیند قوس 4 

E9 72/22/1/3/2-8الکتریکی دستی

---32/18/1/2-0نقشه خوان5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  جوشکاري برق و گاز

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

جوشکاري با فرآیند1
E3 72/22/2/3-8قوس الکتریکی دستی

1- جوشکاري  قوس الکتریکی(پرسش 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
و پاسخ) انتشارات فنى ایران

2- جوشکاري و برشکارى (پرسش و 
پاسخ) انتشارات فنى ایران

3-تکنولوژي جوشکاري با گاز محافظ 
تألیف سعید دادخواه 

4- خودآموز جوشکاري انتشارات 
فنی ایران 

5- جوشکاري عملی انتشارات فنی 
ایران 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى  
94-93 اعتبار دارد

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
91به بعد607

4- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد اول
5- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
6- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

 90 به بعد

جوشکاري با فرآیند2
E6 72/22/1/3-8قوس الکتریکی دستی(E6) 90 به بعد1609/33- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى

1- جوشکاري با شعله گاز در وضعیت هاي مختلف72/17/2/2-8جوشکار گاز درجه 42
2- جوشکاري و لحیم کاري سخت با شعله گاز

607/2
607/2

کلیه چاپ ها 
تا پایان سال 

تحصیلى 
94-93 اعتبار 

دارد

----72/12/1/2-8جوشکاري گاز محافظ آرگون3

کارآفرینی- کارآفرینی 5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  بازرسی جوش اسکلت فلزي

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

جوشکاري با فرآیند قوس 1
E3 72/22/2/3-8الکتریکی دستی

1- جوشکاري قوس الکتریکی (با 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
الکترود روپوش دار در وضعیت  

سطحی ) کد  602/8
2- جوشکاري قوس الکتریکی ( با 

الکترود روپوش دار در وضعیت غیر 
تخت ) کد 602/8

3- خودآموز جوشکاري انتشارات 
فنی ایران 

4- جوشکاري عملی انتشارات فنی 
ایران 

5- جوشکاري قوس الکتریکی 
(پرسش و پاسخ) انتشارات فنی 

ایران )

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94  
اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91به بعد

4- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد اول
5- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
6- جوشکارى با فرآایند قوس الکتریکى E3 جلدسوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

جوشکاري با  فرآیند  قوس 2
E6   72/22/1/3-8الکتریکی  دستی(E6) 90 به بعد1609/33- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى

آزمایشگر قطعات صنعتی با                                     3
 (UT)  39/96/2/3-0امواج فراصوتی---

آزمایشگر قطعات صنعتی با                                  4 
 (MT) 39/95/2/1-0ذرات مغناطیسی---

آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع 5
 (PT) 39/99/2/3-0نافذ---

کارآفرینی- کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  دروپنجره سازي آهنی

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

درو پنجره ساز پروفیل  آهنی   1
 2 74/93/2/2-8درجه

1- جوشکاري  قوس الکتریکی( 90 به بعد1609/3-رسم فنى  1
با  الکترود روپوش  دار  در وضعیت 

سطحی ) کد 602/8
2- جوشکاري عملی انتشارات فنی 

ایران 
3- جوشکاري قوس الکتریکی 

(پرسش و پاسخ ) انتشارات فنی ایران 
4- خودآموز جوشکاري انتشارات 

فنی ایران 
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 

94-93 اعتبار دارد

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2

607
91به بعد607

4- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد اول
5- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
6- جوشکارى با فرآایند قوس الکتریکى E3 جلدسوم

609/30
609/31
90 به بعد 609/32

در و پنجره ساز پروفیل  آهنی 2
---74/93/1/2-8درجه 1 

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



       38         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی جوشکاري گاز

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

72/17/2/2-8جوشکار گاز درجه 12

- جوشکاري و برشکاري گازي 90 به بعد1609/3- رسم فنى1
(پرسش و پاسخ) انتشارات فنی ایران 

2-فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91 به بعد

4- جوشکاري با شعله گاز در وضعیت هاي مختلف 
5- جوشکاري و لحیم کاري سخت با شعله گاز

607/2
607/2

کلیه چاپ ها تا پایان 
سال تحصیلى -93
94 اعتبار دارد

----72/17/1/1-8جوشکار گاز درجه 21

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک
CO2 فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  جوشکاري گاز محافظ

رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

جوشکاري  با فرآیند1
E3 72/22/2/3-8قوس الکتریکی دستی

1- تکنولوژي جوشکاري گاز محافظ 90 به بعد1609/3- رسم فنى1 
تألیف سعید دادخواه 

2- خودآموز جوشکاري انتشارات فنی 
ایران 

3- جوشکاري عملی انتشارات فنی ایران 
4-جوشکاري قوس الکتریکی (پرسش و 

پاسخ) انتشارات فنی ایران 
5- جوشکاري و برشکاري گازي (پرسش 

و پاسخ) انتشارات فنی ایران 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
91به بعد607

4- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد اول
5- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
6- جوشکارى با فرآایند قوس الکتریکى E3 جلدسوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

جوشکاري با فرآیند2
E6 72/22/1/3-8قوس الکتریکی دستیE6 90 به بعد609/33  جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى

---72/12/1/2- 8جوشکار گاز محافظ آرگون

3CO2  72/13/1/2-8جوشکار گاز محافظ---

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه سازه هاي فلزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی در و پنجره سازي آلومینیمی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----74/64/2/2-8در و پنجره ساز آلومینیومی1

تکنولوژي جوشکاري با گاز محافظ تألیف ---72/12/1/2-8جوشکار گاز محافظ آرگون2
سعید دادخواه

 

جوشکاري با فرآیند  قوس 3
E3 72/22/2/3-8الکتریکی دستی

90 به بعد1609/3- رسم فنى 1

2-فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

4- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد اول
5- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
6- جوشکارى با فرآایند قوس الکتریکى E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و توید 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

نقشه کشی صنعتی1
32/12/2/3-0درجه 2

1- فلز کازى و ماشین کارى
2- مبانى و اصول نقشه کشى

3- ترسیم نقشه هاى صنعتى و تصاویر مجهول
4- برش و تصویر مجسم

5- ترسیم نقشه اجزاء ماشین
6- ترسیم نقشه ترکیبى

7- ترسیم نقشه هاى صنعتى خودرو
8- برخورد و گسترش همراه با لوح فشرده

609/29
608/8
608/9

609
609/25
609/57
609/26
609/24

90 به بعد
89 به بعد
89 به بعد
89 به بعد
90 به بعد
90 به بعد
90 به بعد
90 به بعد

 -  فرآیندهاي تراشکاري ، فرزکاري ، 
سنگ زنی انتشارات فنی ایران  

نقشه کش و طراح  به کمک 2
1- نقشه کشى به کمک رایانه 1 همراه با لوح فشرده32/97/1/3-0رایانه

2- نقشه کشى به کمک رایانه 2 همراه با لوح فشرده
607/1

609/27
92 به بعد
91 به بعد

3  Mechanical کاربر
Desktap  درجه 2

1- مکانیکال دسکتاپ 1 همراه با لوح فشرده0-32/13/2/1
2- مکانیکال دسکتاپ 2  همراه با لوح فشرده

609/28
-90 به بعد609/28

مبانی و کاربرد رایانهمبانی و کاربرد رایانه4
358/41

-92 به بعد 
486/2

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی مکانیک صنایع

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 2 41/11/2/3-8مکانیک صنایع درجه

1- تراشکاري 1
2- تراشکاري2

1- رسم فنى 1

603/7
603/7
609/3

91به بعد

90 به بعد

 تراشکاري 1 کد 603/7
تراشکاري 2 کد 603/7

فرزکاري جلد 1 کد  603/6 سال معتبر 90
فرزکاري جلد 2 کد  603/6 سال معتبر 90

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى
 94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري 1
3- فلزکاري 2

607
91به بعد607

4609/23- رسم فنى2

90 به بعد 5- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
7- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

 ---41/11/1/3-8مکانیک صنایع درجه 1 2

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار4

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی پالستیک کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--01/52/2/2-9پالستیک کار عمومی درجه 12

--

--01/52/1/2-9پالستیک کار عمومی درجه21

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4

- 91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5



       44         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی فرزکاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درس

34/32/2/3-8فرزکار درجه 2  1

کارگاه ساخت  و تولید بخش 1 کد 474/4 چاپ  89 به بعد1609/3-رسم فنى1
معتبر 83 به بعد 

رسم فنی عمومی کد 359/56 چاپ معتبر 83 
به بعد 

کارگاه مکانیک عمومی کد 356/7 چاپ معتبر 
82 به بعد 

فرآیندهاي تراشکاري ، فرزکاري ، سنگ زنی  
انتشارات فنی ایران

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى
 94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2

607
91 به بعد607

4- فرزکاري 1 
5- فرزکاري 2 

6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول 

609/52
609/53
609/30

90 به بعد 

2 1 90 به بعد609/23 رسم فنى34/32/1/32-8فرزکار درجه

---35/39/1/3-8ابزار تیزکن ( صنایع) 3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید 
 CNC  فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی فرزکاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

34/32/2/3-8فرزکار درجه 12

 تراشکاري 1 کد 359/74  چا پ معتبر 83به بعد 90 به بعد1609/3-رسم فنى1
 تراشکاري 2 کد 468/5 چاپ معتبر 83به بعد

 کارگاه مکانیک عمومی کد 356/7 چاپ معتبر 
82 به بعد 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
 3- فلزکاري جلد 2

607
607

91به بعد

 4- فرزکاري 1 
 5- فرزکاري 2

609/52
609/53

90 به بعد

2 1 درجه CNC  33/86/1/3-8فرزکار
1- رسم فنى2

2- فرزکارى CNC جلد1 همراه با لوح فشرده
2- فرزکارى CNC جلد2

609/23
609/55
609/55

90 به بعد
91به بعد
91به بعد

91به بعد609/56فرزکار 33/86/2/3CNC-8فرزکار  CNC درجه 2 3

91به بعد609/63برنامه نویس 84/52/2/2CNC- 0برنامه نویس CNCدرجه 2 4

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار6

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تراشکاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

34/22/2/3-8تراشکار درجه 2 1 

1-رسم فنى1 
2- فلزکاري جلد 1

3- فلزکاري جلد 2
4- تراشکاري جلد اول 
5- تراشکاري جلد دوم 

  تراشکارى 1 کد 359/74 چاپ معتبر 83 به بعد 90 به بعد609/3
تراشکارى  2 کد 468/5چاپ معتبر 83 به بعد 

کارگاه مکانیک عمومی کد 356/7 چاپ معتبر 82 
به بعد 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

607
607

603/7
603/7

91 به بعد

6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
7- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
8- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

2 1 90 به بعد609/23رسم فنى34/22/1/32-8تراشکار درجه

3 (صنایع) 35/39/1/2- 8ابزار تیزکن---

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار5

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید 
CNC فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تراشکاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درس

23/2/3 /34-8تراشکار درجه 12

1- رسم فنى 1
2- فلزکاري جلد 1

3- فلزکاري جلد 2
4- تراشکاري جلد اول 
5- تراشکاري جلد دوم 

 کارگاه مکانیک عمومی کد 356/7 چاپ 90 به بعد609/3
معتبر 82 به بعد 

فرآیندهاي تراشکاري ، فرزکاري ، سنگ زنی  
انتشارات فنی ایران 

 E3 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی -
جلد دوم جلد 609/31  - 90 به بعد

 E3 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی -
جلد سوم کد 609/32  - 90 به بعد

607
607

603/7 
603/7

91به بعد

6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی 
90 به بعدE3609/30 جلد اول 

2 2 درجه CNC  90 به بعد609/23 رسم فنى(2)33/84/2/3- 8تراشکار-

----33/84/1/3- 8تراشکار  CNC درجه 31

-91 به بعد609/63  برنامه نویس 84/52/2/2CNC- 0برنامه نویس CNC درجه 42

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار6

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر ماشین ابزار

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 234/37/2/2-8ماشین ابزارکار درجه

1- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 90 به بعد1609/3- رسم فنى1
جلد اول کد 609/30 چاپ 90 به بعد 

 E3 2- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی
جلد دوم کد 609/31 چاپ 90 به بعد 

 E3 3- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی
جلد سوم کد 609/32 چاپ 90 به بعد 

3- رسم فنى 2 کد 609/23

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2

4- تراشکارى 1
5- تراشکارى 2

607
 607

603/7
603/7

91به بعد

1- فرزکاري 1/31 /52/58-8تعمیرکار ماشین هاي ابزار2
2- فرزکاري 2

609/52
90 به بعد609/53

جوشکاري با فرایند قوس 3
E3 72/22/2/3-8الکتریکی دستی

1- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد اول
2- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد دوم
3- جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

91به بعد604/6قانون کار- قانون کار 4
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی ماشین ابزار

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسىکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1
 234/37/2/2-8ماشین ابزارکار درجه

- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد 89 به بعد1609/3- رسم فنى 1
دوم کد 609/31 چاپ معتبر 90 به بعد 

-  جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد 
سوم کد 609/32 چاپ معتبر 90 به بعد 

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2

4- تراشکارى 1
5- تراشکارى 2

607
 607

603/7
603/7

91 به بعد

6- فرزکاري 1
7- فرزکاري 2

609/52
609/53

90 به بعد
2 1 34/37/1/2-8ماشین ابزار درجه

1609/23- رسم فنى2

1- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
 

609/30

----35/39/1/2-8 ابزار تیز کن (صنایع) 3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی قالب سازي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/درسردیف

1 (2) 32/26/2/3-8قالب ساز درجه

فرآیندهاي تراشکاري ، فرزکاري ، سنگ زنی  انتشارات فنی 90 به بعد1609/3- رسم فنى1
ایران

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

2- فلزکاري 1
3- فلزکاري 2

607
91به بعد607

4- تراشکارى 1
5- تراشکارى 2

603/7
91به بعد603/7

4- فرزکاري 1
5- فرزکاري 2
 6- رسم فنى2

609/52
609/53
609/23

90 به بعد

3 ( صنایع ) 35/39/1/2- 8ابزار تیز کن----

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت          51

گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه ساخت و تولید 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تراشکاري و فرزکاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

34/22/2/3-8تراشکار درجه 12

تراشکاري 1 کد 359/74 چاپ معتبر 83 89 به بعد1609/3- رسم فنى (1)
به بعد 

تراشکاري 2 کد 468/5 چاپ معتبر 83 
به بعد 

کارگاه مکانیک عمومی کد 356/7 چاپ 
معتبر 83 به بعد

 E3 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی -
جلد دوم کد 609/31 چاپ معتبر 90 به بعد 
 E3 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی  -
جلد سوم کد 609/32 چاپ معتبر 90 به بعد 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

4- تراشکاري جلد اول  
5- تراشکاري جلد دوم 

6- رسم فنى 2

602/8
603/7

609/23
90 به بعد 

7- فرزکاري جلد 34/32/2/31-8فرزکار درجه 22
8- فرزکاري جلد2 

609/52
90 به بعد609/53

- - - 35/39/1/2-8ابزار تیزکن (صنایع) 3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار5

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه صنایع چوبی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی ساخت شناورهاي چوبی صیادي 

 
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابعنوان کتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1
ساخت شناورهاي 

 چوبی
74/3/19 ج/ك

1- ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب
2- تکنولوژى فرآورده هاى چوبى

3- فرآیند اجراي پروژه

609/35
609/36
602/6

90 به بعد

1- رسم فنی صنایع چوب کد 479/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
2- محاسبات فنی 2 کد 478/3 چاپ معتبر 81 به بعد 

 3- تکنولوژي سازه هاي چوبی کد 480/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
4- خواص فیزیکی و مکانیکی چوب کد 463 چاپ معتبر 82 به بعد  
5- خشک کردن و نگهداري چوب کد 469/6 چاپ معتبر 83 به بعد 

6- تکنولوژي مواد کد  359/70 چاپ معتبر 84 به بعد 
7- کارگاه تولید کد 470/2 چاپ معتبر 81 به بعد 

8- رسم فنی  عمومی صنایع چوب کد 359/35 چاپ معتبر 87 به بعد 
9- منبت کاري ترجمه حمید بلوچ انتشارات فنی ایران 

10- راهنماي درودگري ترجمه محمدرضا افضلی انتشارات فنی ایران -1381
11- تزئینات داخلى چوبى – انتشارات فدك ایساتیس- تهران – 1383
12- اصول مقدماتى خراطى چوب – انتشارات تورنگ – تهران – 1381

13- درودگرى 2- (فنون و پروژه هاى ساده درودگرى) انتشارات مشق 
شب - 1384

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت         53

گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه صنایع چوبی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تزئینات داخلی چوبی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

12/06/2/4-8درودگر درجه 12
1- ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب  

2- تکنولوژى فرآورده هاى چوبى  
3- فرآیند اجراي پروژه 

609/35
609/36
602/6

90 به بعد

 1- رسم فنی صنایع چوب کد 479/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
2- محاسبات فنی 2 کد 478/3 چاپ معتبر 81 به بعد 

 3- تکنولوژي سازه هاي چوبی کد 480/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
4- خواص فیزیکی و مکانیکی چوب کد 463 چاپ معتبر 82 به بعد  
5- خشک کردن و نگهداري چوب کد 469/6 چاپ معتبر83 به بعد 

6- تکنولوژي مواد کد  359/70 چاپ معتبر 84 به بعد 
7- کارگاه تولید کد 470/2 چاپ معتبر 81 به بعد 

8- رسم فنی عمومی صنایع چوب کد 359/35 چاپ معتبر87 به بعد 
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

4- تکنولوژي ساخت دکور چوبى1/62/36/1/2دکوراتور2
5- طراحى و نقشه کشی دکور چوبى

609/40
- 91به بعد609/41

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

-91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



       54         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه صنایع چوبی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی کابینت سازي چوبی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

12/06/2/4-8درودگري درجه 12
1- ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب

2- تکنولوژى فرآورده هاى چوبى
3- فرآیند اجراي پروژه

609/35
609/36
602/6

90 به بعد

1- رسم فنی صنایع چوب کد 479/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
2- محاسبات فنی 2 کد 478/3 چاپ معتبر 81 به بعد 

3- تکنولوژي سازه هاي چوبی کد 480/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
4- خواص فیزیکی و مکانیکی چوب کد 463 چاپ معتبر 82 به بعد  
5- خشک کردن و نگهداري چوب کد 496/6 چاپ معتبر 83 به بعد 

6- تکنولوژي مواد کد  359/70 چاپ معتبر 84 به بعد 
7- کارگاه تولید کد 470/2 چاپ معتبر 81 به بعد 

8- رسم فنی عمومی صنایع چوب کد 359/35 چاپ معتبر 87 به 
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.بعد 

کابینت سازي چوبی2
ساخت کابینت چوبی 11/21/2/3-8 درجه 2

رسم فنی کابینت چوبی
609/8
89 به بعد608/5

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه صنایع چوبی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی رنگ کاري مصنوعات چوبی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

609/37 تکنولوژى و رنگ کارى چوب درجه 39/26/2/32-  9رنگ کار چوب درجه 2 1

90 به بعد

رسم فنی صنایع چوب کد 479/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
محاسبات فنی 2 کد 478/3 چاپ معتبر 81 به بعد 

 تکنولوژي سازه هاي چوبی کد 480/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب کد 463 چاپ معتبر 82 به بعد  
خشک کردن و نگهداري چوب کد 469/6 چاپ معتبر83 به بعد 

تکنولوژي مواد کد 359/70 چاپ معتبر 84 به بعد 
کارگاه تولید کد 470/2 چاپ معتبر 81 به بعد

رسم فنی عمومی صنایع چوب کد 359/35 چاپ معتبر87 به بعد 
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

609/38 تکنولوژى و رنگ کارى چوب درجه 39/26/1/31-  9رنگ کار چوب  درجه 21

609/39 تکنولوژى روکش کار مصنوعات چوبى54/12/1/3-9روکش کارمصنوعات چوبی3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه صنایع چوبی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی کاروري دستگاه CNC چوب

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

کارور دستگاه CNC چوب 1
12/09/1/2-8(برش،فرز، سوراخکاري)

---

رسم فنی صنایع چوب کد 479/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
محاسبات فنی 2 کد 478/3 چاپ معتبر 81 به بعد 

 تکنولوژي سازه هاي چوبی کد 480/1 چاپ معتبر 83 به بعد 
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب کد 463 چاپ معتبر 82 به بعد  
خشک کردن و نگهداري چوب کد 469/6 چاپ معتبر 83 به بعد 

تکنولوژي مواد کد  359/70 چاپ معتبر 84 به بعد 
کارگاه تولید کد 470/2 چاپ معتبر 81 به بعد

رسم فنی عمومی صنایع چوب کد 359/35 چاپ معتبر 87 به بعد
منبت کاري  ترجمه حمید بلوچی  انتشارات فنی ایران 

راهنماي درودگري ترجمه محمدرضا افضلی  انتشارات فنی 
ایران-1381 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

12/60/1/1-8فرزکار چوب 2

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

بهداشت و -بهداشت و ایمنی کار4
-90 به بعد598/7ایمنی کار 

-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات 
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فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تأسیسات بهداشتی ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 1
71/06/2/2-8درجه 2

1- تأسیات بهداشتی ساختمان   90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
کد359/39   چاپ معتبر 84 به بعد

2- کارگاه تأسیسات بهداشتی  کد 
359/40 چاپ معتبر 83 به بعد

3- نقشه کشی تأسیسات کد 497  چاپ 
معتبر 84 به بعد

4-مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ایران 
5- نشریه هاي 128 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي 
6- رسم فنی عمومی تأسیسات 358/53     

84 به بعد 
7- لوله کشى آب سرد و گرم و فاضالب 
درجه 2 – انتشارت آینده نگر - 1385 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري 1
3- فلزکاري 2

607
91 به بعد607

4- لوله کشی آب سرد و آب گرم 
5- نصب لوازم بهداشتی 

6- لوله کشى فاضالب و هواکش

607/8
603/3
604/1

کلیه چاپ ها تا 
پایان سال تحصیلى 

94-93 اعتبار 
دارد

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 2
71/06/1/2-8درجه 1  

7- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
8- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
9- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

1-  نصب و راه اندازى آبگرمکن دیوارى71/13/1/2-8تعمیر آبگرمکن دیوارى3
2- عیب یابى و تعمیر آبگرمکن دیوارى

609/11
609/54

90 به بعد
91به بعد

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی دستگاه هاي گازسوز

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 71/12/1/2-8تعمیرکار پکیچ شوفاژ گازي

تأسیسات حرارتی کد 494/6   چاپ معتبر 87 به بعد90به بعد1609/3- رسم فنى (1)
کارگاه تأسیسات حرارتی کد 496  چاپ معتبر 84 به بعد

تأسیات بهداشتی ساختمان   کد359/39 چاپ معتبر 84 به بعد
کارگاه تأسیسات بهداشتی  کد 359/40   چاپ معتبر 83 به بعد  

لوله کشی حرارت مرکزي کد 603/8     
نصابی و لوله کشی دستگاه هاي حرارت مرکزي کد 603/9 

راه اندازي سیستم حرارت مرکزي کد 604 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

4- جوش با شعله گاز در وضعیت هاي مختلف
5- جوشکارى و لحیم کارى سخت با شعله گاز

607/2
607/2

ى 
صیل

 تح
سال

ان 
 پای

ا تا
پ ه

 چا
لیه

ک
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94

2 41/92/1/2-8تعمیرکار وسایل گازسوز خانگى

3 69/30/1/1-9تعمیرکار مشعل گازى

1- نصب و راه اندازى آبگرمکن دیوارى71/13/1/2-8تعمیرکار آبگرمکن دیوارى4
2- عیب یابى و تعمیر آبگرمکن دیوارى

609/11
609/54

90به بعد
-91به بعد

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

598/790بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تأسیسات گرمایی ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

1
لوله کش و نصاب دستگاه 

حرارت مرکزي آبگرم 
درجه 2

8-71/14/2/2

1- تأسیسات حرارتی کد 494/6 چاپ معتبر 87 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
به بعد  

2- کارگاه تأسیسات حرارتی کد 496 چاپ معتبر 
84 به بعد

3- مبحث 14 مقررات ملی ساختمان ایران
4- نشریه هاي 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزي

5- لوله کشى و نصب دستگاه هاى حرارات مرکزى بر 
اساس استاندارد ملى مهارت – تهران: سازمان آموزش 

فنى و حرفه اى کشور - 1380 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

6- نصابی و لوله کشی  دستگاههاي حرارت مرکزي
7- جوش با شعله گــاز در وضعیت هاي مختلف

8- راه اندازي سیستم حرارت مرکزي
9- لوله کشی حرارت مرکزي

603/9
607/2

603
603/8

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
 

ارد
ر د

عتبا
9 ا

2-
93

لى
صی

تح

10- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
11- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
12- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

2
لوله کش و نصاب 

دستگاه هاي  حرارت 
مرکزي درجه 1

8-71/14/1/2---

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

92-
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تأسیسات گازرسانی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

1
لوله کش گاز خانگی و 

90 به بعد1609/10- نقشه کشى گاز خانگى و تجارى71/22/2/2-8تجاری
1- نقشه کشی تأسیسات کد 497 چاپ معتبر 

84 به بعد
2- تأسیسات حرارتی 494/6 چاپ معتبر 84 

به بعد
3-کارگاه جوش 496/2 چاپ معتبر 84 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

2
جوشکاري با فرآیند 

قوس الکتریکی دستی 
E3

8-72/22/2/3

90 به بعد1609/3- رسم فنى  1

2- فلزکاري 1
3- فلزکاري 2

607
607

91به بعد

4- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
5- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

جوشکاري  با فرآیند 3
قوس الکتریکی دستی  

E6
8-72/22/1/3E6 90 به بعد609/33جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی

کار آفرینى- کارآفرینی4
89 به بعد597

 -
91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیرچیلرتراکمی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

کارور تأسیسات برودتی و 1
  تأسیسات حرارتی کد 494/6 چاپ معتبر 84 به بعد90 به بعد609/3-رسم فنى 71/19/1/21-8گرمایی

کارگاه تأسیسات حرارتی کد 496 چاپ معتبر 84 به بعد
تأسیات بهداشتی ساختمان   کد359/39 چاپ معتبر 

84 به بعد
کارگاه تأسیسات بهداشتی  کد 359/40 چاپ معتبر 83 

به بعد  
تأسیسات برودتی کد 495/8 چاپ 86 به بعد 

کارگاه تأسیسات برودتی کد 494/9 چاپ 84 به بعد 
برق تأسیسات کد 492/9 چاپ 1388 به بعد
کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 

94-93 اعتبار دارد.

2 2- فلزکاري جلد 1 69/80/1/1-9تعمیرکار چیلر تراکمی
3- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

مونتاژکار و نصاب تابلوهاي 3
 51/46/2/2-8برق

- جوش با شعله گاز در وضعیت هاى مختلف
- جوشکارى و لحیم کارى سخت با شعله گاز

607/2
607/2

کلیه چاپ ها 
تاپایان سال 

تحصیلی 93-94 
اعتبار دارد.

---

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه4
358/41

92-
486/2

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تأسیسات حرارتی برودتی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیرکار دستگاه هاي 1
 41/83/1/2-8سردکننده خانگی و تجاري

تأسیسات برودتی کد 495/8 چاپ معتبر 86 به بعد 90 به بعد1609/3-رسم فنى 1
کارگاه تأسیسات برودتی کد 494/9 چاپ معتبر 

86 به بعد
تأسیسات بهداشتی ساختمان  کد359/39 چاپ معتبر 

84 به بعد
تأسیسات حرارتی کد 494/6  چاپ معتبر 84 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
604/2

91به بعد

4- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
5- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

1- نصب و راه اندازى آبگرمکن دیوارى71/13/1/2-8تعمیرکار آبگرمکن دیواري2
2- عیب یابى و تعمیر آبگرمکن دیوارى

609/11
609/54

90به بعد
92

- ---71/12/1/2-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي3

تعمیرکار وسایل گاز سوز 4
 41/92/1/2-8خانگی---

کارآفرینی- کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی آبگرمکن خورشیدي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

سازنده و نصاب آبگرمکن 1
1-تأسیسات بهداشتی ساختمان کد 359/39 ---71/18/1/2-8خورشیدي 

چاپ معتبر 84 به بعد
2-کارگاه تأسیسات بهداشتی کد 359/40 چاپ 

معتبر 83 به بعد  
5- کارگاه جوش 2 کد 494/6 چاپ معتبر 

6- لوله کشى آب سرد و گرم و فاضالب درجه 
2 – انتشارات آینده نگر - 1385

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

جوشکاري با فرآیند قوس 2
E3 72/22/2/3-8الکتریکی دستی

1- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
2- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
3- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31

609/32
90 به بعد

لوله کش و نصاب  وسایل 3
71/06/2/2-8بهداشتی درجه 2

1- لوله کشی آب سرد و گرم
2- نصب لوازم بهداشتی 

3- لوله کشی فاضالب و هواکش 

607/8
603/3
604/1

کلیه چاپ ها 
تاپایان سال 

تحصیلی 
94-93 اعتبار 

دارد.

تعمیرکار آبگرمکن 4
1- نصب و راه اندازى آبگرمکن دیوارى71/13/1/2-8دیواري 

2- عیب یابى و تعمیر آبگرمکن دیوارى
609/11
609/54

90 به بعد
92 به بعد

کارآفرینی-کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



       64         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیرپمپ و شیر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درس

تأسیسات حرارتی کد 494/6 چاپ 84 به بعد ---41/97/1/2-8تعمیرکار پمپ و شیر1
کارگاه تأسیسات حرارتی کد 496 چاپ 84 به بعد   

رسم فنى 1 کد 609/3 چاپ 89 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.
71/12/1/2-8تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي2

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
604/2

91به بعد

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تأسیسات تهویه مطبوع ساختمان

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درس

1
لوله کش و نصاب 

دستگاه هاي حرارتی 
درجه2

8-71/8/2/3

1- کارگاه تأسیسات برودتی کد 494/9 چاپ معتبر 84 90 به  بعد1609/3-رسم فنى  1
به بعد

2- اصول نوین سرد کننده ها 
( 4 جلد ) نشر دانشگاه خواجه نصیر 

3- لوله کشى و نصب دستگاه هاى حرارت مرکزى بر 
اساس استاندارد ملى مهارت – تهران – سازمان آموزش 

فنى وحرفه اى کشور - 1380

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91به بعد

4- لوله کشی دستگاه هاي حرارت مرکزي 
5- راه اندازي سیستم حرارت مرکزي

6- نصابی و لوله کشی دستگاه هاي حرارت مرکزي

603/8
604

603/9

 کلیه چاپ ها 
تاپایان سال 

تحصیلی 
93-92 اعتبار 

دارد

2
لوله کش و نصاب 

دستگاه هاي حرارتی 
برودتی درجه1

8-71/8/1/3

 E3 4- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی
جلد اول

 E3 5- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی
جلد دوم

 E3 6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی
جلد سوم

609/30
609/31
90 به بعد609/32

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91به بعد604/6قانون کار - قانون کار 4

 در بند 5 صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي مربوط به استاندارد هاي مهارت تعریف شده است.
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی دستگاه هاي سردکننده

رشته  مهارتی زیرگروه تأسیسات

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

تعمیرکار  دستگاههاي سردکننده 1
 41/83/1/2-8خانگی و تجاري

کارگاه تأسیسات برودتی کد 494/9 چاپ 90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
معتبر 84 به بعد

اصول نوین سرد کننده ها ( 4 جلد ) نشر 
دانشگاه خواجه نصیر 

کارگاه جوش 1کد  358/30 چاپ 84 
به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91به بعد

کلیه چاپ ها تا 4607/9- جوشکاري و لحیم کاري سخت  ( با شعله ي گاز)
پایان سال تحصیلى 

94-93 اعتبار 
دارد

5- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
7- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

---41/08/1/1-8تعمیرکار کولر آبی 2

محاسبه سیستم هاي سردکننده 3
---71/96/1/2-8تبخیري در ساختمان 

---41/80/1/3-8دریل کار و اره کار 4

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه5
358/41

-92 به بعد
486/2

کارآفرینی-کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی ساخت شناورهاي فایبرگالس

رشته  مهارتی زیرگروه صنایع دریایی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---74/3/20ج-كساخت شناور فایبرگالس 1
- راهنماي تعمیر قطعات فایبرگالس – نوشته 
انتشارات شرکت جان دیزاز- انتشارات فنی 

ایران - 1384

کارآفرینی- کارآفرینی2
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر برق اتومبیل

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیر کار برق خودرو 1
55/42/2/3-8درجه 2

1- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
طرز کار و سرویس کولر خودرو هاى سبک و 

سنگین- انتشارات فنى ایران - 1383
2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91 به بعد

4- سیستم هاي الکتریکی خودرو
5- مدارهاي الکتریکی خودرو 

6- مبانی برق و الکترونیک در خودرو
7- سیستم روشنایی و ضدسرقت خودرو

607/5
607/6

608
603/1

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
ى 

صیل
تح

تعمیرکار  برق خودرو 2
---55/42/1/2-8درجه 1 

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد597/4قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر موتور و برق خودرو

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیرکار اتومبیل هاي 1
43/23/2/3-8   سواري درجه 2

  1- مکانیک جامع اتومبیل1و2 انتشارات 90 به بعد1609/3-رسم فنى (1)
فنی ایران

2- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى 
طرز کار و سرویس کولر خودرو هاى سبک و 

سنگین- انتشارات فنى ایران - 1383

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91 به بعد

4-مولد قدرت خودروهاي سواري جلد اول
5- مولد قدرت خودروهاي سواري جلد دوم 

6- سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو
7- انتقال قدرت خودروهاي سواري 

608/4
608/4
608/1
608/2

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
ى 

صیل
تح

8609/5892- سیستم سوخت رسانى و جرقه  خودرو هاى سوارى

تعمیر کار برق خودرو 1
55/42/2/3-8درجه 2

1-سیستم هاي الکتریکی خودرو 
2- مدارهاي الکتریکی خودرو 

3-مبانی برق و الکترونیک در خودرو
4-سیستم روشنایی و ضدسرقت خودرو 

607/5
607/6

608
603/1

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
ى 

صیل
تح

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

1 49/81/2/3-8سرویس و نگهداري خودرو

1- مکانیک جامع اتومبیل1و2 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
انتشارات فنی ایران

2- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – 
مبانى طرز کار و سرویس کولر خودرو 

هاى سبک و سنگین- انتشارات فنى 
ایران - 1383

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2

607
91به بعد607

تون آ پ (تنظیم  کار موتور) 2
---43/95/2/3-8درجه 2

تعمیرکار اتومبیل گازسوز 3
---43/94/2/2-8درجه 2

تعمیرکار اتومبیل هاي سواري 4
43/23/2/3-8بنزینی درجه 2

1- مولد قدرت خودروهاي سواري – جلد اول 
2- مولد قدرت خودروهاي سواري – جلد دوم 

3- سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو 
4- انتقال قدرت خودروهاي سواري

608/4
608/4
608/1
608/2

ال 
ن س

پایا
ا تا

ب ه
کتا

یه 
کل

ارد
ر د

عتبا
9 ا

3-
94

ی  
صیل

تح

90 به بعد5609/58- سیستم سوخت رسانى و جرقه  خودرو هاى سوارى
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی خدمات فنی خودرو
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر موتور خودرو

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیرکار اتومبیل هاي 1
41/23/2/3-8سواري درجه 2

1- مکانیک جامع اتومبیل1و2 انتشارات 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1
فنی ایران

2- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى 
طرز کار و سرویس کولر خودرو هاى سبک 

و سنگین- انتشارات فنى ایران - 1383

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2

607
91به بعد607

4- مولد قدرت خودروهاي سواري  جلد اول 
5- مولد قدرت خودروهاي سواري جلد دوم 

6- سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو 
7- انتقال قدرت خودروهاي سواري

608/4
608/4
608/1
608/2

ال 
ن س

پایا
 تا 
 ها

اپ
ه چ

کلی
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
ى 

صیل
تح

90 به بعد8609/58- سیستم سوخت رسانى و جرقه  خودرو هاى سوارى

2 1- فلز کاري جلد 33/51/1/31-8دریل کار واره کار
2- فلزکاري جلد 2

607
-91به بعد607

کارآفرینی-کارآفرینی2
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر کار بدنه اتومبیل

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 2 73/74/2/2-8صافکار درجه

90 به بعد 1609/3-رسم فنى 1

-

2-فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2 

607
607

91 به بعد 

4- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول
5- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد دوم
6- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد سوم

609/30
609/31
609/32

90 به بعد

کلیه چاپ ها 7607/2- جوشکاري و لحیم کاري سخت با شعله گاز
تاپایان سال 

تحصیلی 
93-92 عتبار 

دارد

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر موتورسیکلت

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1
تعمیرکار اتومبیل هاي  

43/23/2/3-8سواري  درجه 2

1- مکانیک جامع اتومبیل1و2 انتشارات فنی ایران90 به بعد1609/3-رسم فنى  1
2- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى طرز 

کار و سرویس کولر خودرو هاى سبک و سنگین- 
انتشارات فنى ایران - 1383

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2 

607
91 به بعد607

4-مولد قدرت خودروهاي سواري جلد اول
5- مولد قدرت خودروهاي سواري جلد دوم 

6- سیستم هاي کنترل و هدایت خودرو
7- انتقال قدرت خودروهاي سواري

608/4
608/4
608/1
608/2

کلیه چاپ 
ها تا پایان 

سال تحصیلى 
94-93 اعتبار 

دارد

8- سیستم سوخت رسانى و جرقه خودرو هاى 
90 به بعد609/58سوارى

تعمیر موتور سیکلت  2
---43/42/2/4-8 درجه 2 

تعمیر موتور سیکلت 3
---43/42/1/2-8درجه 1 

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي تعمیر ماشین هاي راه سازي  /  خدمات پس از فروش صنعت خودرو سبک

    رشته  مهارتی : تعمیر ماشین هاي راه سازي        

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1
مکانیک  ماشین  

آالت سنگین  راه سازي 
 ( عملیات خاکی)

8-49/63/2/2

1- کارگاه مولد قدرت (1)  کد 359/47 چاپ معتبر 83 به بعد 90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
2- تکنولوژي مولد قدرت کد 359/44 چاپ معتبر 84 به بعد 
3- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى طرز کار و سرویس 

کولر خودرو هاى سبک و سنگین- انتشارات فنى ایران – 1383

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري  جلد 2

607
91به بعد607

کارآفرینی-کارآفرینی2
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 

    رشته  مهارتی : خدمات پس از فروش صنعت خودروسبک         
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---ص م 1/9/88خدمات پس از فروش صنعت خودرو سبک 1

کارآفرینی-کارآفرینی3
597

88 به بعد
-

601/5 -

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیرخودروهاي تجاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیرکار خودروهاي تجاري سنگین 1
  2 43/26/2/2-8درجه

1- تکنولوژي موتورهاي دیزل کد492/7 چاپ معتبر 84 به بعد90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
2- کارگاه موتور دیزل کد 490 چاپ معتبر 83 به بعد

3- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى طرز کار و سرویس 
کولر خودرو هاى سبک و سنگین- انتشارات فنى ایران – 1383

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد  1
3- فلزکاري جلد  2

607
91به بعد607

کارآفرینی-کارآفرینی2
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4


 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



       76         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر موتور دیزل دریایی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیرکار  موتورهاي دیزلی 1
  49/29/2/2-8دریایی

90 به بعد1609/3- رسم فنى  1

-

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد  2

607
607

91به بعد

---43/46/2/2-8تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق  2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی صافکاري و نقاشی خودرو

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  2 73/74/2/2-8صافکار درجه

90 به بعد1609/3-رسم فنى  1

- 

2-فلزکاري جلد 1 
3- فلزکاري جلد 2

607
607

91 به بعد

90 به بعد4609/30- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3 جلد اول

2 33/51/1/3-8دریل کار و اره کار
کلیه چاپ ها 5607/2-جوشکاري و لحیم کاري سخت با شعله گاز

تا پایان سال 
تحصیلى 

94-93 اعتبار 
دارد 39/64/2/3-9نقاش خودرو درجه 32

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیر موتور قایق

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد  استاندارد/ درس ردیف

تعمیرکار اتومبیل هاي 1
43/23/2/3-8سواري درجه2

- مکانیک جامع اتومبیل1و2 انتشارات 90 به بعد1609/3- رسم فنى 1 
فنی ایران

 E3 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی -
جلد اول کد 609/30  - چاپ  90 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2

607
607

91 به بعد

4-مولد قدرت خودروهاي سواري جلد اول
5- مولد قدرت خودروهاي سواري جلد دوم 

6- سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو 
7- انتقال قدرت خودروهاي سواري

608/4
608/4
608/1
ان 608/2

اپای
ها ت

پ 
 چا

لیه
ک

 93
-9

ی 4
صیل

 تح
سال

ارد
ر د

عتبا
ا

8609/5890- سیستم سوخت رسانى و جرقه خودرو هاى سوارى

تعمیرکار موتورهاي  2
----43/46/2/2-8بنزینی قایق  

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

598/790بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه عیب یابی و تعمیر
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی تعمیرموتور خودرو

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

تعمیرکار اتومبیل هاي  1
43/23/2/3-8سواري درجه 2

1- مکانیک جامع اتومبیل1و2 انتشارات 90 به بعد1609/3-رسم فنى 1
فنی ایران

2- تعمیر و نگهدارى کولر خودرو – مبانى 
طرز کار و سرویس کولر خودرو هاى سبک و 

سنگین- انتشارات فنى ایران – 1383
 E3 3- جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی

جلد اول کد 609/30  - چاپ  90 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2

607
607

91 به بعد

4-مولد قدرت خودروهاي سواري (جلد اول)
5- مولد قدرت خودروهاي سواري (جلد دوم ) 

6- سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو
7- انتقال قدرت خودروهاي سواري

608/4
608/4
608/1
608/2

لی
صی

 تح
سال

ان 
اپای

ها ت
پ 

 چا
لیه

ک
ارد

ر د
عتبا

9 ا
3-

94
 

8- سیستم سوخت رسانى و جرقه  خودرو هاى سوارى
90 به بعد609/58

تعمیرکار اتومیبل  هاي 2
----43/23/1/3-8سواري درجه 1

کارآفرینی- کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته هاي مهارتی زیرگروه معدن
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  استخراج معدن

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 11/08/1/2-7 معدن کاري عمومی

1- خدمات  فنی در معادن کد 493/8 چاپ معتبر 81 به بعد90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
2- تکنولوژي و کارگاه استخراج معدن کد 358/3 چاپ معتبر 83 

به بعد 
3- کارگاه مقدماتی مکانیک کد 359/37 چاپ معتبر 84 به بعد 

4- حفاري کد 358/33 چاپ معتبر 80 به بعد 
5- تعمیر ونگهداري تجهیزات معدن 493/9 چاپ معتبر 81 به بعد 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2- فلز کاري جلد  1
3- فلزکاري جلد 2

607
607

91به بعد

---11/49/1/2-7کارگراستخراج زغال 2

---11/98/1/2-7لق گیري3 

---13/89/1/2-7کارور دستگاه حفاري4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته هاي مهارتی زیرگروه معدن
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی فرآوري سنگ

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

- طبقه بندي مهندسی سنگ ها    انتشارات ---20/99/1/2-8فرآور سنگ ها1
فنی ایران

 1- فلز کاري جلد 33/51/1/31-8دریل کار و اره کار
2- فلزکاري جلد 2

607
-91به بعد607

کارآفرینی-کارآفرینی2
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه نساجی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  ریسندگی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

تکنولوژى ریسندگى الیاف ---51/35/1/2-7کارور ماشین کاردینگ نخی  1
کوتاه – تهران – انتشارات جهاد 

دانشگاهى – واحد صنعتى 
امیرکبیر - 1381

---51/51/1/2-7کارور ماشین فتیله (6یا8الکنی)  2

---51/55/1/3-7کارور ماشین نیم تاب (فالیر) 3

---52/20/1/2-7کارور ماشین تمام تاب (رینگ) 4 

---52/40/2/2-7کارور ماشین دوال تاب  یا چندالتاب (سیستم رینگی) 5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه نساجی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  نساجی عمومی 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

تکنولوژى ریسندگى الیاف ---51/55/1/3-7کارور ماشین نیم تاب (فالیر) 1
کوتاه – تهران – انتشارات جهاد 

دانشگاهى – واحد صنعتى 
امیرکبیر - 1381

---52/20/1/2-7کارور ماشین تمام تاب (رینگ) 2

---54/49/2/2- 7کارور ماشین بافندگی بدون ماکو  ( سیستم و اترجت) 3

---54/46/2/2- 7کارور ماشین بافندگی بدون ماکو ( سیستم راپیري )4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه نساجی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  قالی بافی ماشینی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسی  کد استاندارد استاندارد/ درس ردیف

---54/61/1/2-7کارو قالیبافی ماشینی(فرش باف ماشینی) 1
-

---53/23/1/2-7چله بند و چله گذار2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
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گروه مکانیک رشته  مهارتی زیرگروه چاپ
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  چاپ افست

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابعنوان کتاب درسیکد استانداردعنوان استاندارد/ درسردیف

22/47/1/2-9ماشین چی افست ورقی1
---

- 22/38/1/2-9ماشین چی  افست رتاسیون2

---21/5/1/2-9 حروفچین رایانه اي (کامپیوتري) 3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
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گروه مواد
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی  رشته هاي مهارتی شیشه گري آزمایشگاهی/ شیشه گري/ عینک سازي

رشته  مهارتی زیرگروه صنایع شیشه اي

     رشته مهارتى :  شیشه گرى آزمایشگاهى
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----صنایع آموزشی شیشه گري آزمایشگاهی1

  رشته مهارتى : شیشه گرى
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12

-- --6/1-81  صنایع دستی طراحی سنتی درجه 21 

--09/1-81  صنایع دستی شیشه گري دستی3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6

رشته مهارتى : عینک سازى (اپتیک)
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--42/27/1/2-8سازنده فرم عینک1

-- --42/37/1/2-8تراشکاري دور شیشه عینک 2

--42/36/1/2-8عینک ساز3

----51/35/1/1-4 فروشنده4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
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گروه مواد
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی آبکاري فلزات/ فرآوري چرم

رشته  مهارتی زیرگروه شیمی صنعتی

   رشته مهارتى : آبکارى فلزات
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--35/23/1/2-8پرداختکار (قبل از پوشش الکتریکی) 1

-

- شیمی تجزیه(1)  کد  460  چاپ معتبر  85 به بعد 
- آزمایشگاه شیمی تجزیه  (1) کد 459/4  چاپ معتبر 84 به بعد 

- فرآیند هاي شیمیایی کد 459/5 چاپ معتبر 85 به بعد 
- کارگاه فرآیندهاي شیمیایی کد 459/2  چاپ معتبر 85 به بعد 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 94-93 اعتبار دارد.
--28/22/2/2-7 پوششگر الکتریکی (آبکاردرجه 2) 2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

بهداشت و ایمنی -بهداشت و ایمنی کار 4
-90 به بعد598/7کار 

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

     رشته مهارتى : فرآورى چرم
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--61/45/1/2-7کارگر دباغی چرم1

-ّ

 - شناخت صنایع شیمیایی کد 359/19 چاپ معتبر 88 به بعد 
به بعد 

- شیمی آلی (1) کد 359/87  چاپ معتبر 83 به بعد 
--61/55/1/2-7 کارگر رنگرزي چرم 2

--62/50/1/2-7رنگرز پوست 3

--62/51/1/2-7تکمیل کارچرم 4

--61/46/1/2-7کارگرباالبان و هاسپل 5

--61/35/1/2-7لش زن و آبگیري پوست و چرم 6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه مواد
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  مدلسازي

رشته  مهارتی زیرگروه متالورژي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 2 19/38/2/3-8مدلساز درجه

  - تکنولوژي و کارگاه مدلسـازي کـد 487/2 چاپ معتبر 90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
84 به بعد 

2- فلز کاري جلد 1  - رسم مدل و قالب کد 478/7 چاپ معتبر 87 به بعد
91به بعد3607- فلزکاري جلد 2

2 1 90 به بعد609/3رسم فنى 19/38/1/32-8مدلساز درجه

3Auto cad 62/60/1/5-1کارور--

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه4
358/41

-92 به بعد
486/2

-91به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه مواد
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  ریخته گري

رشته  مهارتی زیرگروه متالورژي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 2 24/13/2/3-1ریخته گر درجه

کارگاه ریخته گري 1 کد 358/52 چاپ معتبر 88 به بعد به بعد 90 به بعد1609/3- رسم فنى  1
کارگاه ریخته گري 2 فنى و حرفه اى  471/9 چاپ معتبر 89 به بعد

اصول تکنولوژى ریخته گرى  359/69 چاپ معتبر 87 به بعد
اصول متالورژى ریخته گرى 480/4 چاپ معتبر 87 به بعد

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2-فلزکاري جلد 1
3- فلزکاري جلد 2

607
91به بعد607

2 1 90 به بعد-رسم فنى 2       24/13/1/3-1ریخته گر درجه

مبانی و کاربرد رایانه-مبانی و کاربرد رایانه3
358/41

-92 به بعد
486/2

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



       90         معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه صنعت 

گروه مواد

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--92/12/2/3-8سرامیک ساز درجه 2 1

-

1- تکنولوژي و کارگاه عمومی سرامیک کد 358/59 چاپ معتبر 
87 به بعد 

2- آزمایشگاه مواد اولیه کد 472/2 چاپ معتبر 84 به بعد 
3- کارگاه شکل دادن و پخت سرامیک کد 470/6 چاپ معتبر 

88 به بعد به بعد 
4- آماده سازي مواد اولیه کد 471/3 چاپ معتبر 87 به بعد  

5- شکل دادن پخت سرامیک کد 473/6 چاپ معتبر 87 به بعد 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 93-94 
اعتبار دارد.

--92/12/1/3-8سرامیک سازدرجه 1 2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-89 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار-بهداشت و ایمنی کار4
-

91به بعد604/6قانون کار-قانون کار5

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  سرامیک سازي
رشته  مهارتی زیرگروه متالورژي



91          

نمودار گروه رشته هاى شاخه کاردانش زمینه کشاورزى

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

مجموعه رشته هاى زیر گروه

کرم ابریشم

زنبور عسل

آبزیان

آبخیزدارى

جنگل و مرتع

مرتع

جنگل

فرآورده هاى آبزیان

فرآورده هاى دامى

فضاى سبز

گل کارى

سبزى کارى

درختکارى

گیاهان دارویى

زراعت

بهداشت دام و طیور

طیور

دام

کاربرى ماشین هاى کشاورزى

تعمیر ماشین هاى کشاورزى

مجموعه رشته هاى زیر گروه

گروه حشرات مفید

گروه شیالت

گروه جنگل و مرتع

گروه صنایع غذایى

گروه امور باغى

گروه امور زارعى

گروه امور دام و طیور

گروه ماشین هاى کشاورزى



        92            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر موتور تراکتور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 74/3/15ج-كتعمیر موتور تراکتور

1- فلزکارى  کشاورزى جلد 1 
2- فلزکارى کشاورزى جلد 2

3- فلزکارى کشاورزى جلد 3 

598/6
599/5
599/6

81 به بعد

87 به بعد4597/1- رانندگى تراکتور و تیلر

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي
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گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیرماشین هاي ثابت کشاورزي

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

174/3/14ج-كتعمیر ماشین هاي ثابت زراعی و دامپرورى

1- فلزکارى کشاورزى جلد 1 
2- فلزکارى کشاورزى جلد 2

3- فلزکارى کشاورزى جلد3 

598/6
599/5
599/6

-81 به بعد

87 به بعد4597/1- رانندگى تراکتور و تیلر

80 به بعد5597/3- اتصال ماشینهاى یدك کش
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        94            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر ماشین هاي تهیه زمین و کاشت 

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 74/3/10ج-كتعمیر ماشین هاي تهیه زمین و کاشت

1- فلزکارى کشاورزى جلد 1 
2- فلزکارى کشاورزى جلد 2

3- فلزکارى کشاورزى جلد3 

598/6
599/5
599/6

81 به بعد

-
4- رانندگى تراکتور و تیلر

5- اتصال ماشینهاى یدك کش
597/1
597/3

80 به بعد

کارآفرینی -کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

 تعمیر سیستم انتقال نیرو و 1
 74/3/16ج-كهیدرولیک تراکتور

1- فلزکارى کشاورزى جلد 1 
2- فلزکارى کشاورزى جلد 2

3- فلزکارى کشاورزى جلد 3 

598/6
599/5
599/6

81 به بعد
81 به بعد
81 به بعد

-

87 به بعد4597/1- رانندگى تراکتور و تیلر

80 به بعد5597/3- اتصال ماشینهاى یدك کش

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 2
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        96            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر ماشین هاي برداشت محصوالت اساسی

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیر ماشین هاي برداشت 1
 74/3/12ج-كمحصوالت اساسی

1- فلزکارى کشاورزى جلد 1 
2- فلزکارى کشاورزى جلد 2

3- فلزکارى کشاورزى جلد3 

598/6
599/5
599/6

81 به بعد
81 به بعد
-81 به بعد

87 به بعد4597/1- رانندگى تراکتور و تیلر

80 به بعد5597/3- اتصال ماشین هاى یدك کش

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر ماشین هاي برداشت علوفه

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیر ماشینهاي1
 74/3/11ج-ك برداشت علوفه

1- تعمیر ماشینه اي خرد کن 
2- تعمیر ماشین هاي  بسته بند علوفه

3-تعمیر دروگر
4- فلزکارى کشاورزى جلد 1 
5- فلزکارى کشاورزى جلد 2

6- فلزکارى کشاورزى جلد 3 

599
601/1
601/2
598/6
599/5
599/6

81 به بعد
81 به بعد
81 به بعد
81 به بعد
81 به بعد
81 به بعد

-

87 به بعد7597/1- رانندگى تراکتور و تیلر

80 به بعد8597/3- اتصال ماشین هاى یدك کش

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        98            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تعمیر سمپاش و اره موتوري

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تعمیر سمپاش و 1
 74/3/13ج-كاره هاى موتوري

1- فلزکارى کشاورزى جلد 1 
2- فلزکارى کشاورزى جلد 2

3- فلزکارى کشاورزى جلد 3 

598/6
599/5
599/6

81 به بعد
81 به بعد
81 به بعد

-

87 به بعد4597/1- رانندگى تراکتور و تیلر

80 به بعد5597/3- اتصال ماشینهاى یدك کش

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  مکانیک تراکتور و موتورسیکلت

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1- نقشه کشى و نقشه خوانى براى تعمیر کاران49/57/1/2-8 مکانیک تراکتور و تیلر 1
2- تعمیر موتور دیزل

609/46
92 به بعد609/45

1- فلز کارى عمومى کشاورزى جلد 2 
کد 599/5

2- فلز کارى عمومى کشاورزى جلد 3 
کد 599/6

----43/42/2/4-8تعمیر موتورسیکلت درجه 22

3 87به بعد597/1رانندگی تراکتور وتیلر2-21210110رانندگی تراکتور وتیلر-

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه ماشین هاي کشاورزي
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  رانندگی کشت مکانیزه/ کاربري سیستم هاي آبیاري تحت فشار

رشته هاي مهارتی زیرگروه تعمیرماشین هاي کشاورزي

       رشته  مهارتی:  رانندگى کشت مکانیزه 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

رانندگی دستگاههاي کشت 1
 1- اتصال ماشینهاى یدك کش74/3/17ج-كمکانیزه

2- رانندگى تراکتور و تیلر 
597/3
-80 به بعد597/1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 

    رشته  مهارتی:  کاربرى سیستم هاى آبیارى تحت فشار

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----74/3/18ج-كکاربرد سیستم هاي آبیاري تحت فشار1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
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گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی پرورش و نگهداري اسب / پرورش صنعتی گاو

رشته هاي مهارتی زیرگروه اموردام

     رشته  مهارتی: پرورش و نگهدارى اسب
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----79/4/15ج-كپرورش و نگهداري اسب1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

  رشته مهارتى :  پرورش صنعتى گاو
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

-85/4/20ج-كپرورش عمومی دام (نشخوارکننده)1

--- -85/4/21ج-ك پرورش و نگهداري گاو گوشتی2

-85/4/22ج-ك پرورش و نگهداري گاوشیري3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6



        102            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش صنعتی گوسفند و بز/ پرورش گاومیش

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور دام

   رشته مهارتى :  پرورش صنعتى گوسفند و بز
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

-85/4/20ج-كپرورش عمومی دام (نشخوارکننده) 1

---
-85/4/24ج-ك پرورش و نگهداري گوسفند وبز2

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6

 

     رشته مهارتى :  پرورش گاومیش
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

-85/4/20ج-كپرورش عمومی دام (نشخوارکننده)1

---

-85/4/23ج-ك پرورش و نگهداري گاومیش2

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
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گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  مرغداري صنعتی

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور طبور  

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85 / ب/80/4/17ج-كپرورش عمومی طیور1

-تغذیه طیور
- تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور

600
599/8

91 به بعد
88 به بعد

-

- تشریح و فیزیولوژى طیور
- امور بهداشتى طیور

600/1
600/7

92
89 به بعد

287 به بعد599/7جوجه کشی85 / ب/80/4/19ج-كجوجه کشی

381 به بعد597/5پرورش جوجه گوشتى85 / ب/80/4/18ج-كپرورش  نگهدارى جوجه گوشتی

---85 / ب/80/4/16ج-كپرورش و نگهدارى  مرغ تخم گذار4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        104            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش بوقلمون

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور طیور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85 / ب/80/4/17ج-كپرورش عمومی طیور1

-تغذیه طیور
- تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور

600
88 به بعد599/8

-

-تشریح و فیزیولوژى طیور
-امور بهداشتى طیور

600/1
600/7

92 به بعد 
93

287 به بعد599/7جوجه کشی 85 / ب/80/4/19ج-كجوجه کشی

85/4/27ج-ك پرورش و نگهداري بوقلمون گوشتی   3

--85/4/26ج-كپرورش و نگهداري بوقلمون مادر(تخم گذار)4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



    معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه کشاورزي              105

گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش پرندگان زینتی

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور طیور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85/ب/80/4/17ج-كپرورش عمومی طیور1

-تغذیه طیور
- تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور

600
599/8

91 به بعد
88 به بعد

-
-تشریح و فیزیولوژى طیور

-امور بهداشتى طیور
600/1
600/7

92 به بعد
93

2 87 به بعد599/7جوجه کشی 85/ب/80/4/19ج-كجوجه کشی

---85/4/34ج-كپرورش و نگهداري پرندگان زینتی3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        106            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش شترمرغ

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور طیور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85/ب/80/4/17ج-كپرورش عمومی طیور1

 -تغذیه طیور
- تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور  

600
599/8

91 به بعد
88 به بعد

-
-تشریح و فیزیولوژى طیور

-امور بهداشتى طیور
600/1
600/7

92 به بعد
93

2 87 به بعد599/7جوجه کشی 85/ب/80/4/19ج-كجوجه کشی

---85/4/23ج-كپرورش و نگهداري شترمرغ4

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش بلدرچین

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور طیور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85/ب/80/4/17ج-كپرورش عمومی طیور1

 -تغذیه طیور
- تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور  

600
599/8

91 به بعد
88 به بعد

-
-تشریح و فیزیولوژى طیور

-امور بهداشتى طیور
600/1
600/7

92 به بعد
93

2 87 به بعد599/7جوجه کشی 85/ب/80/4/19ج-كجوجه کشی

---85/4/23ج-كپرورش و نگهداري بلدرچین3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        108            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش غاز و اردك

رشته هاي مهارتی زیرگروه امورطیور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85/ب/80/4/17ج-كپرورش عمومی طیور1

 -تغذیه طیور
- تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور  

600
599/8

91 به بعد
88 به بعد

-

-تشریح و فیزیولوژى طیور
-امور بهداشتى طیور

600/1
600/7

92 به بعد
93

287 به بعد599/7جوجه کشی 85/ب/80/4/19ج-كجوجه کشی

3  85/4/31ج-ك پرورش و نگهداري غازگوشتی--

-

--85/4/30ج-كپرورش و نگهداري غازمادر 4

--85/4/29ج-كپرورش و نگهداري اردك گوشتی 5

--85/4/28ج-ك پرورش و نگهداري اردك  6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور دام و طیور
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  بهداشت دام و طیور

رشته هاي مهارتی زیرگروه بهداشت دام و طیور

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----75/4/12ج-كبهداشت یاري دام و طیور1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4



        110            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  زراعت زعفران

رشته هاي مهارتی زیرگروه زراعت

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  74/1/10ج-كزراعت عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

598/1
 85 به بعد597/2

-

82 به بعد3597/6- آبیاري 

83 به بعد 4597/1- رانندگی تراکتورو تیلر

5- آماده سازي زمین 
6- مراقبتهاي ویژه داشت 

7- آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت

598/9
598/5
598/2

84 به بعد

90 به بعد8599/9- کنترل آفات و امراض

---74/1/22ج-كکشت زعفران 2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  زراعت حبوبات 

رشته هاي مهارتی زیرگروه زراعت

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  74/1/10ج-كزراعت عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

598/1
 85 به بعد597/2

82 به بعد3597/6- آبیاري 

83 به بعد 4597/1- رانندگی تراکتورو تیلر

5- آماده سازي زمین 
6- مراقبتهاي ویژه داشت 

7- آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت

598/9
598/5
598/2

84 به بعد

90 به بعد8599/9- کنترل آفات و امراض

---74/1/24ج-كکشت نخود و عدس2

----74/1/23ج-كکشت لوبیا3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        112            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  زراعت دانه هاي روغنی

رشته هاي مهارتی زیرگروه زراعت

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 74/1/10ج-كزراعت عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 

7- آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت
8- کنترل آفات و امراض

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
598/2
599/9

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

-

2  80 به بعد598/8کشت آفتابگردان74/1/16ج-كکشت آقتابگردان  

---74/1/25ج-كکشت  سویا3

599/4کشت پنبه کشت پنبه 4

کارآفرینی- کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  زراعت گیاهان غده اي

رشته هاي مهارتی زیرگروه زراعت

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  74/1/10ج-كزراعت عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 

7- آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت
8- کنترل آفات و امراض

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
598/2
599/9

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

-

2 81 به بعد 598/3کشت چغندر قند 74/1/14ج-كکشت چغندر قند

----74/1/15ج-كکشت سیب زمینی3

کارآفرینی- کارآفرینی4
597

88 به بعد
-

601/5 -
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  زراعت گیاهان علوفه اي

رشته هاي مهارتی زیرگروه زراعت

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1   74/1/10ج-كزراعت عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 

7- آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت
8- کنترل آفات و امراض

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
598/2
599/9

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

-

---74/1/18ج-كکشت یونجه و شبدر 2

----74/1/13ج-كکشت ذرت3

کارآفرینی- کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  زراعت غالت

رشته هاي مهارتی زیرگروه زراعت 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 74/1/10ج-كزراعت عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 

7- آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت
8- کنترل آفات و امراض

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
598/2
599/9

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

-

2 83 به بعد598کشت گندم و جو 74/1/11ج-كکشت گندم و جو-

----74/1/13ج-كکشت ذرت3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        116            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور زراعی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  کشت گیاهان دارویی

رشته هاي مهارتی زیرگروه گیاهان دارویی

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

----81/1/31ج-كکشت گیاهان دارویی 1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد7/598بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش میوه هاي دانه دار

رشته هاي مهارتی زیرگروه درخت کاري

سال چاپ کد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف
منابع آموزشی پیشنهادي معتبر

1   2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض

8- هرس 

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد
92 به بعد

درختکارى عملى –غالمرضا وزیرى الهى
پیوند در باغبانى – جمشید حکمتى

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2 74/2/24ج-كتولید و پرورش درخت سیب
- پرورش درختان میوه (هرس) 

83 به بعد599/3(دانه دار هسته دار) 3 74/2/25ج-كتولید و پرورش درخت گالبی

474/2/26ج-كتولید و پرورش به

کارآفرینی- کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش میوه هاي هسته دار

رشته هاي مهارتی زیرگروه درخت کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی  نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض

8-هرس 
9-پرورش درختان میوه 

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1
599/3

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

93 به بعد 
83 به بعد 

درختکارى عملى –غالمرضا وزیرى الهى
پیوند در باغبانى – جمشید حکمتى

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2 74/2/27ج-كتولید و پرورش آلو و گوجه

- پرورش درختان میوه (هرس) 
83 به بعد599/3(دانه دار هسته دار)

3 74/2/28ج-كتولید و پرورش  زردآلو

4 74/2/29ج-كتولید و پرورش هلو وشلیل

 5 74/2/30ج-كتولید و پرورش گیالس و آلبالو

91 به بعد 604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  باغبانی پرورش خرما

رشته هاي مهارتی زیرگروه درخت کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی  نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض

8- هرس  

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
83 به بعد
82 به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 

درختکارى عملى –غالمرضا وزیرى الهى
پیوند در باغبانى – جمشید حکمتى

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

---74/2/20ج-كتولید و پرورش خرما 2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        120            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش مرکبات

رشته هاي مهارتی زیرگروه درخت کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1   2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض

8- هرس 

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 

درختکارى عملى –غالمرضا وزیرى الهى
پیوند در باغبانى – جمشید حکمتى

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2  83 به بعد599/3- پرورش درختان میوه (هرس) (دانه دار هسته دار)74/2/35ج-كتولید و پرورش مرکبات

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش میوه هاي دانه ریز

رشته هاي مهارتی زیرگروه درخت کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1    2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض

8- هرس 

598/1
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82 به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد
92 به بعد

درختکارى عملى –غالمرضا وزیرى الهى
پیوند در باغبانى – جمشید حکمتى

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

2 تولید و پرورش مو74/2/34ج-كتولید و پرورش مو -
- پرورش درختان میوه (هرس) 

(دانه دار هسته دار)

599/2
83 به بعد599/3 3 74/2/31ج-كتولید و پرورش انار

4  74/2/32ج-كتولید و پرورش انجیر

کارآفرینی- کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش پسته

رشته هاي مهارتی زیرگروه درخت کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1 2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض 

8- هرس 

598/1 
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 

درختکارى عملى –غالمرضا وزیرى الهى
پیوند در باغبانى – جمشید حکمتى

--- 74/2/39ج-كتولید و پرورش پسته   2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  کشت گلخانه اي جالیزي / پرورش قارچ خوراکی

رشته هاي مهارتی زیرگروه سبزي کاري

     رشته  مهارتی: کشت گلخانه اى جالیزى

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---80/2/24ج-كکشت گلخانه اي گیاهان جالیزي 1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد597/4قانون کار -قانون کار 4

     رشته  مهارتی: پرورش قارچ خوراکى
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

85/2/24ج-ك تولید و پرورش قارچ صدفی1
---

پرورش قارچ خوراکى – على عدالت

85/2/25ج-ك تولید و پرورش قارچ دکمه اي2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش سبزي و جالیز

رشته هاي مهارتی زیرگروه سبزي کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1   2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض 

8- هرس  

598/1 
597/2
597/6
598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82 به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 

سبزى کارى علمى – غالمرضا وزیرى الهى

---74/2/18ج-كتولید و پرورش جالیز2

3   83 به بعد598/4تولید و پرورش سبزي 74/2/16ج-كتولید و پرورش  سبزي

کارآفرینی- کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی پرورش گل

رشته هاي مهارتی زیرگروه گل کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1  (1 نوع)  79/2/10/1ج-كباغبانی عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- مراقبتهاي ویژه داشت 
5- کنترل آفات و امراض

6- هرس  

598/1
597/2
597/6
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 

-

---74/2/12ج-كتولید و پرورش گل هاي بریده و گلدانی    2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش گیاهان آپارتمانی

رشته هاي مهارتی زیرگروه گل کاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1    1 79/2/10/1ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- مراقبتهاي ویژه داشت 
5- کنترل آفات و امراض

6- هرس  

598/1
597/2
597/6
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 
-

2  74/2/11ج-كتولید و پرورش گیاهان آپارتمانی
پرورش گیاهان آپارتمانی 1
پرورش گیاهان آپارتمانی 2
پرورش گیاهان آپارتمانی 3

597/7
597/8
597/9

83 به بعد 
83 به بعد
83 به بعد

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  ایجاد و نگهداري فضاي سبز

رشته هاي مهارتی زیرگروه فضاي سبز

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1   (1 نوع) 79/2/10/1ج-كباغبانی عمومی

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- مراقبتهاي ویژه داشت 
5- کنترل آفات و امراض

6- هرس  

598/1
597/2
597/6
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
90 به بعد

92 به بعد 

-

---74/2/14ج-كایجاد فضاى سبز و پارك سازي2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 



        128            معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه کشاورزي

گروه امور باغی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  درختچه هاي زینتی

رشته هاي مهارتی زیرگروه درختکاري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1   1 79/2/10/1ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- مراقبتهاي ویژه داشت 
5- کنترل آفات و امراض

6- هرس  

598/1
597/2
597/6
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
85 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
90 به بعد

-92 به بعد 

---74/2/13ج-كپرورش درخت و درختچه هاى زینتی  2  

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/5قانون کار -قانون کار 5

کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه صنایع غذایی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  تولید فرآورده هاي گوشتی/ لبنی/ سوسیس، کالباس و همبرگر

رشته هاي مهارتی زیرگروه فرآورده هاي دامی

        رشته  مهارتی: تولید فرآورده هاى گوشتى
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----81/7/14ج-كتولید فرآورده هاي گوشتی 1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

        رشته  مهارتی: تولید فرآورده هاى لبنى
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----76/7/15ج-كتولید نیمه صنعتی فرآورده هاي لبنی1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

      رشته  مهارتی: تولید سوسیس ، کالباس و همبرگر                          
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--81/7/14ج-كتولید فرآورده هاي گوشتی 1
--

--81/7/13ج-كتولید سوسیس ، کالباس و همبرگر2

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
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گروه صنایع غذایی
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  تولید فرآورده هاي لبنی/ آبزیان / گوشتی  

رشته هاي مهارتی زیرگروه فرْآورده هاي دامی- آبزیان

     رشته  مهارتی: تولید کنسرو و فرآورده هاي گوشتی                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---77/7/10ج-كتولید فرآورده هاي گوشتی1
-

--77/7/12ج-كتولید کنسرو و فرآورده هاي گوشتی 2  

کارآفرینی-کارآفرینی3
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 4
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5

    رشته  مهارتی : تولید صنعتی فرآورده هاي لبنی                                                                 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----80/7/11ج-كتولید صنعتی فرآوده هاي لبنی  1

    رشته  مهارتی: فرآورده هاي آبزیان   

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----79/7/16ج-كتکنولوژي فرآوري آبزیان 1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
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گروه جنگل و مرتع
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی محصوالت جنگل و مرتع/ مرتع داري/ تولید نهال و جنگل کاري ...

رشته هاي مهارتی زیرگروه جنگل و مرتع

رشته  مهارتی : محصوالت فرعی جنگل و مرتع                                                                                
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----77/5/11ج-كمحصوالت فرعی جنگل و مرتع 1

رشته مهارتی : مرتع داري                                                                                                                  
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----75/5/13ج-كمرتع داري 1

رشته  مهارتی: تولید نهال و جنگل کاري                                                                                                  
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----75/5/10ج-كتولید نهال و جنگل کاري 1

رشته  مهارتی: بهره برداري از جنگل                                                                                               
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----75/5/14ج-كبهره برداري از جنگل و صنایع چوب1

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3

رشته  مهارتی: آبخیزداري                                                                                                                          
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----79/5/12ج-كآبخیزداري1
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گروه شیالت
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی / ماهیان گرم آبی 

رشته هاي مهارتی زیرگروه آبزیان

    رشته  مهارتی:  تکثیر و پرورش ماهیان سردآبى                                                                                                
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----75/6/10ج-كتکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی 1

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 3

    رشته  مهارتی: پرورش ماهیان گرم آبی                                                                                                 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

تکنولوژى پرورش ماهیان 1
---77/6/11ج-كگرم آبی

دستورالعمل اجرایى تکثیر مصنوعى و پرورش ماهى هاى گرم 
آبى-مرحوم فرهاد فریدپاك

راهنماى مصرف کننده در شناخت انواع ماهى و میگوهاى خوراکى

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

    رشته  مهارتی : تکثیر ماهیان گرم آبی                                                                                           
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---75/6/13ج-كتکثیر ماهیان گرم آبی 1
دستورالعمل اجرایى تکثیر مصنوعى و پرورش ماهى هاى گرم 

آبى-مرحوم فرهاد فریدپاك
راهنماى مصرف کننده در شناخت انواع ماهى و میگوهاى خوراکى

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه شیالت
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  پرورش میگو / تکثیر میگو / دریانوردي صیادي 

رشته هاي مهارتی زیرگروه آبزیان

رشته  مهارتی: پرورش میگو                                                                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

راهنماى مصرف کننده در شناخت انواع ماهى و میگوهاى خوراکى---75/6/13ج-كپرورش میگو1

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد 604/6قانون کار - قانون کار 4
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته  مهارتی : تکثیر میگو                                                                                                                     

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----76/6/14ج-كتکثیر میگو  1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

   رشته  مهارتی : دریانوردى صیادى   
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درس ردیف

----79/6/15ج-كدریانوردي صیادي1

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
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گروه حشرات مفید 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  پرورش و تولیدات زنبور عسل 

رشته هاي مهارتی زیرگروه زنبورعسل

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----75/8/2ج-كپرورش و تولیدات زنبور عسل1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 3
-

91 به بعد 604/6قانون کار -قانون کار 4
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گروه حشرات مفید 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی  نوغانداري

رشته هاي مهارتی زیرگروه کرم ابریشم

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1    2 79/2/10/2ج-كباغبانی عمومی نوع

1- کاشت 
2- تشخیص انواع خاك  

3- آبیاري 
4- آماده سازي زمین 

5- رانندگی تراکتورو تیلر
6- مراقبتهاي ویژه داشت 
7- کنترل آفات و امراض 

8- هرس 

598/1
597/2
597/6
 598/9
597/1
598/5
599/9
599/1

85 به بعد
83 به بعد
82به بعد

84 به بعد 
83 به بعد 
84 به بعد 
88 به بعد

92 به بعد  

-

---74/8/1/كتولید و پرورش کرم ابریشم2
کتاب هاي درسی مصوب بخشی از محتواي نظري و عملی توانایی هاي استاندارد مربوط را پوشش می دهد. 
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  طراحی و نقاشی فرش/ هنرفرش

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرفرش

 رشته  مهارتی :    طراحی و نقاشی فرش
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

-  بازاریابی فرش دستباف ---1/1-83 ش.فطراحی نقوش سنتی1
- رنگرزي الیاف فرش دستباف 

- کارگاه قالی بافی (1) 
- کارگاه قالی بافی (2) 

-  شناخت طرح ها و نقشه هاي فرش  ایران و جهان 
- کارگاه طراحی نقشه قالی (1)

- کارگاه طراحی نقشه قالی (2) 
- عیب یابی و نگهداري نقشه قالی 

---1/2-83 ش.فبافت مقدماتی فرش2

---1/3-83 ش.فرنگرزي مقدماتی فرش3

---1/4-83 ش.فطراحی فرش4

---1/5-83 ش.فنقاشی نقشه فرش5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد 604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

 رشته  مهارتی :    هنرفرش 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---54/57/2/3-7قالی بافی درجه 12

-

---54/57/1/3-7قالی بافی درجه 21

---54/54/2/3-7گلیم باف درجه 32

---62/93/2/3-1طراح نقشه فرش4

---54/56/1/2-7قالی باف تابلو5

---54/54/1/3-7گلیم باف درجه 61

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  کتاب آرایی/ قلمزنی روي فلز/ ملیله کاري

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

 رشته  مهارتی :  کتاب آرایى 
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

- راهنماي نقاشی وکتاب آرایی در ایران نوشته ---6-4-76 سازمان .ت.اکتاب آرایی1
اردشیر مجرد تاکستانی انتشارات آستانه مقدس قم 

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 3
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

    رشته  مهارتی : قلمزنى روى فلز        
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12

- ---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21

---40/2-81 صنایع دستیقلمزنی درجه 32

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6

    رشته  مهارتی : ملیله کارى        
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12

- 6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21
---

4/1-81 صنایع دستیملیله کاري درجه 32

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          139

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  منبت چوب/ گره چینی چوب

رشته هاي مهارتی زیرگروه: صنایع دستی ظریف

 رشته  مهارتی :    منبت چوب
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

-  منبت کار، روش ها و طرح ها ترجمه حمید بلوچی ---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12
(انتشارات ایران )

منبت کاري (محمد ستاري)
منبت کاري (حمید بلوچی)

سازهاي چوبی (انتشارات فرید) 
گره و کاربندى(اصغر شعرباف)

---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21

---1-81 صنایع دستیدرودگري سنتی3

---01/3-81 صنایع دستیمنبت کاري4

کارآفرینی-کارآفرینی5
88 به بعد597

-
91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

 رشته  مهارتی :   گره چینى چوب  
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 2 1

---

- گره چینی 
- کاسه سازي 

گره و کاربندى (اصغر شعرباف)
6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

1-81 صنایع دستی درودگري سنتی3

1/4-81 صنایع دستیگره چینی 4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  معرق چوب/ خاتم سازي

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی 

 رشته  مهارتی :   معرق چوب  
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

- معرق کاري چوب نوشته مینو کریم نیا ( انتشارات ---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 2 1
سازمان میراث فرهنگی کشور)

- معرق کاري نوشته حمید بلوچی 
- سازهاي چوبی ( انتشارات فرید)

- خودآمـوز جامع معرق بر چوب تألیف مازیار رسـتمی 
نشر روشن 

گره و کاربندى (اصغر شعرباف)

---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

1-81 صنایع دستی درودگري سنتی 3

---
01/2-81 صنایع دستیمعرق کاري چوب  4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



 رشته  مهارتی :  خاتم سازى  
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

هنرخاتم سازي انتشارات جمال هنر تألیف هاجر ---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12
انتظاري  ---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21

---1-81 صنایع دستی درودگري سنتی3

---1/5-81 صنایع دستیخاتم سازي درجه 2  4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  تراش سنگ هاي قیمتی/ صحافی و جلدسازي

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

 رشته  مهارتی :  تراش سنگ هاى قیمتى 
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 12

-

---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 21

---10/3-81 صنایع دستیتراش سنگ هاي قیمتی درجه 3  3 

---10/2-81 صنایع دستی تراش سنگ هاي قیمتی درجه 42

---10/1-81 صنایع دستیتراش سنگ هاي قیمتی درجه 51

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8

  

 رشته  مهارتی :   صحافى و جلد سازى 
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

- راهنماي نقاشی و کتاب آرایی در ایران ---6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 2 1
تألیف اردشیرمجرد تاکستانی انتشارات آستانه 

مقدس قم 
---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

---02/1-81 صنایع دستیکاغذ سازي 3

---02/2-81  صنایع دستی صحافی 4

---02/3-81صنایع دستیجلد سازي 5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  چاپ باتیک/ چاپ باتیک و قلم کار

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

 رشته  مهارتی :   چاپ باتیک  
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----2-5- 76 سازمان.ت.1چاپ باتیک1

کارآفرینی- کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 3

 

 رشته  مهارتی :   چاپ باتیک  و قلم کار
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---6/2-81  صنایع دستیطراحی سنتی درجه 11

-

---6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 22

---7-81 صنایع دستیچاپ دستی3

---7/1-81 صنایع دستیچاپ باتیک4

---4/2-81 صنایع دستیچاپ قلمکار5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          143

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  چاپ باتیک و سیلک اسکرین/ چاپ دستی

رشته هاي مهارتی زیرگروه: صنایع دستی ظریف

رشته مهارتی: چاپ باتیک و سیلک اسکرین

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 2 1

- --

- تاریخ چاپ سیلک اسکرین 
- تکنولوژي چاپ سیلک اسکرین 

- چاپ سیلک اسکرین 1
- چاپ سیلک اسکرین 2 

6/1-81  صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

7-81 صنایع دستیچاپ دستی 3

7/1-81 صنایع دستیچاپ باتیک 4

7/3-81صنایع دستیچاپ سیلک اسکرین 5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته مهارتی: چاپ دستی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---83-01/8- ف.هطراحی گرافیکی سیاه و سفید1

- ---83-01/9- ف.هطراحی گرافیک رنگی2

---84-20/1- ف.هچاپ باتیک3

---84-20/2- ف.هچاپ سیلک اسکرین4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7



        144              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  سفال و لعاب/ معرق کاشی

رشته هاي مهارتی زیرگروه: صنایع دستی ظریف

رشته مهارتی: سفال و لعاب

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--6/2-81  صنایع ستی طراحی سنتی درجه 2 1

-

- سفال ایران نوشته مریم کیان اصل  -   نشر دایره 

--6/1-81  صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

--5/1-81   صنایع دستیسفالگري 3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته مهارتی: معرق کاشی 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--6/2-81  صنایع دستی طراحی سنتی درجه 2 1

-

- سفال ایران نوشته مریم کیان اصل  -   نشر دایره 

--6/1-81  صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

--5/3-81   صنایع دستیمعرق کاشی درجه 2 3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

- 91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي مهارتی  سفالگري/ قلمزنی

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

رشته مهارتی: سفالگري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1- ف.هطراحی نقوش ختایی اسلیمی1

-- --83-01/2- ف.هطراحی نقوش هندسی2

 --83-05/1- ف.هسفالگري3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5

رشته مهارتی:قلمزنی
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

- 

---83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

---83-01/3-ف.هـ طراحی نقوش جانوري3

---83-01/4-ف.هـ طراحی نقوش فرنگی4

---83-02/1-ف.هـ هنر قلم زنى5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8



        146              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  منبت کاري

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

-

---83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی 2

---83-01/3-ف.هـ طراحی نقوش جانوري 3

---83-01/4-ف.هـ طراحی نقوش فرنگی 4

---83-04/1-ف.هـ هنر درودگري5

---83-04/3-ف.هـ  منبت کاري6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          147

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خاتم کاري

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

-

---83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

---83-01/3-ف.هـ طراحی نقوش جانوري3

---83-01/4-ف.هـ طراحی نقوش فرنگی4

---83-04/1-ف.هـ هنر درودگري5

---83-04/2-ف.هـ هنرمشبک کاري6

هنر خاتم کارى خانم هاجر انتظارى شغل آبادى---83-04/4-ف.هـخاتم کاري 7
انتشارات جهاد دانشگاهى

کارآفرینی-کارآفرینی8
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        148              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  گره چینی

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

-

- گره چینی 
- کاسه سازي 

--83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

--83-04/1-ف.هـ هنر درودگري3

--83-04/2-ف.هـ مشبک کاري4

--83-04/6-ف.هـ گره چینی 5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          149

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  سازسازي (سنتور و سه تار)

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی 1

-

- سازهاي چوبی ( انتشارات فرید)
- سازشناسی موسیقی ایرانی نوشته دکتر 
محمد سریز و بهروز وجدانی (نشردایره)

--83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی 2

--83-04/1-ف.هـ هنر درودگري3

--83-04/7-ف.هـ ساخت سنتور4

--83-04/8-ف.هـ ساخت سه تار5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        150              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  سازسازي ( سه تار و ساز ضربی)

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

-

- سازهاي چوبی ( انتشارات فرید)
- سازشناسی موسیقی ایرانی نوشته دکتر محمد 

سریز و بهروز وجدانی (نشردایره) --83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

--83-04/1-ف.هـ هنر درودگري3

--83-04/11-ف.هـ ساخت  دف4

--83-04/8-ف.هـ ساخت سه تار5

--83-04/12-ف.هـ ساخت تنبک 6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  سازسازي ( سنتور و ساز ضربی)

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

-

- سازهاي چوبی ( انتشارات فرید)
- سازشناسی موسیقی ایرانی نوشته دکتر محمد 

سریز و بهروز وجدانی (نشردایره)    --83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی 2

--83-04/1-ف.هـ هنر درودگري3

--83-04/11-ف.هـ ساخت  دف4

--83-04/7-ف.هـ ساخت سنتور5

--83-04/12-ف.هـ ساخت تنبک6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        152              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  کاغذسازي

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

-

- راهنماي نقاشی و کتاب آرایی در ایران 
نوشته اردشیرمجرد تاکستانی انتشارات آستانه 

مقدس قم 
--83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

--83-01/3-ف.هـ طراحی نقوش جانوري 3

--83-01/4-ف.هـ طراحی نقوش فرنگی 4

--83-4/9-ف.هـ کاغذسازي5

--83-4/10-ف.هـ پاپیه ماشه6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  تراش و تزیین شیشه و کریستال/ هنرمعرق کاري

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

رشته مهارتی: تراش و تزیین شیشه و کریستال
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی نقوش ختایی و اسلیمی 1

-

-

--83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

--83-05/3-ف.هـ تراش شیشه و کریستال (مقدماتی)3

--83-05/4-ف.هـ تراش شیشه و کریستال (پیشرفته)4

--83-05/5-ف.هـ نقاشی و آب طالکاري روي شیشه5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7

رشته مهارتی: هنر معرق کاري
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/1-ف.هـطراحی و نقوش ختایی واسلیمی1

--

--83-01/2-ف.هـ طراحی نقوش هندسی2

--83-01/3-ف.هـ طراحی نقوش جانوري3

--83-01/4-ف.هـ طراحی نقوش فرنگی4

--83-04/1-ف.هـ هنر درودگري5

--83-04/5-ف.هـ معرق کاري چوب6

--83-04/2-ف.هـ هنرمشبک کاري 7

کارآفرینی-کارآفرینی8
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 9
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 10



        154              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه صنایع دستی 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  طال و جواهرسازي

رشته هاي مهارتی زیرگروه صنایع دستی ظریف

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---94/11/1/2-7مدل سازي فلزات قیمتی 1

-

--25/12/1/2-7ریخته گري فلزات قیمتی 2

--80/55/1/2-8ملیله سازي نقره 3

---80/10/1/2-8طال و جواهرسازي4

---31/35/1/2-4فروشندگی طال و نقره و جواهر5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
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گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  سراجی

رشته هاي مهارتی زیرگروه کفش و سراجی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--02/34/2/2-8پستایی ساز درجه 12

--

--02/34/1/1-8پستایی سازي درجه 21

--02/46/2/2-8پیش کار درجه 32

--02/46/1/2-8پیش کار درجه 41

--02/12/1/3-8کیف دوز5

کارآفرینی -کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد597/4قانون کار -قانون کار 7



        156              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی لباس زنانه 

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

1- طراحى از انسان (سید برهان مقدس ---91/34/1/3 -7شلواردوز1
فاضلى)

2- طراحى از انسان (سونیا رضاپور)
3- طراحى هاى سارجنت از چهره (ایلیا 

یغمایى)
4- اصول طراحى از دست (لیال رعیت)

5- اصول طراحى از چهره (سارا 
ایلخانى)

نازك دوز زنانه درجه 22
 7-91/41/2/4

1-نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد اول – دوخت 
2- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو 

3- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  
4- نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم – الگو  

601/3
601/6
601/7
601/8

90 به بعد

92 به بعد5601/9- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو

---91/46/1/1-7الگوساز لباس به روش حجمی3 

---91/41/2/3/1 -7الگوساز لباس و برش لباس زنانه4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی لباس شب و عروس

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---91/40/1/1 -7مانتودوز1

-

91/41/2/4 -7نازك دوز زنانه درجه 2 2

1-نازکدوزي زنانه درجه 2جلد اول – دوخت 
2- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو 

3- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  
4- نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم – الگو  

601/3
601/6
601/7
601/8

90 به بعد

92 به بعد5601/9- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو

--95/68/1/2-7پولک و منجوق دوز3

- --91/97/1/3/1 -7خیاط  لباس شب و عروس 4

--91/97/1/3/1 -7الگو ساز و برش کار لباس زنانه5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7



        158              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی دوخت هاي تزئینی

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--95/69/2/3-7تکه دوز  با چرخ1

-

--95/73/1/3-7گلدوزدستی2

--95/74/1/4-7گلدوزماشینی3

--91/43/1/3-7بچه گانه و دخترانه دوز4

91/41/2/4 -7نازك دوز زنانه درجه 52

1-نازکدوزي زنانه درجه 2جلد اول – دوخت 
2- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو 

3- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  
4- نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم – الگو 

601/3
601/6
601/7
601/8

90 به بعد

92 به بعد5601/9- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

-91 به بعد601/5

-89 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          159

گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  رودوزي سنتی

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--95/90/2/2-7سرمه دوز درجه 12

--
--95/65/2/2-7رودوز سنتی درجه 22

--95/90/1/2-7سرمه دوز درجه 31

--95/65/1/2-7رودوز سنتی درجه 41

----91/31/1/1-7سري دوز سرویس خواب5

----95/69/2/3-7تکه دوز با چرخ6

----95/73/1/3-7گلدوزي دستی7

کارآفرینی-کارآفرینی8
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9



        160              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی ضخیم دوزي لباس زنانه 

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---91/34/1/3 -7شلواردوز1

-

91/41/2/4 -7نازك دوز زنانه درجه 22

1-نازك دوزي زنانه درجه 2جلد اول – دوخت 
2- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو 

3- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  
4- نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم– الگو 

601/3
601/6
601/7
601/8

90 به بعد

92 به بع 5601/9- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو

--91/41/1/4/5 -7ضخیم دوز زنانه3

--91/42/1/2-7کاپشن دوز4

--91/40/1/1 -7مانتودوز5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
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گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی لباس مردانه 

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--91/45/2/2-7نازك دوز مردانه1

--
--91/35/1/3 -7پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه 2

--91/45/1/3/2 -7الگوساز و برش کار لباس مردانه3

--91/34/1/3 -7شلواردوز4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6



        162              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی ظریف دوزي لباس زنانه 

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

91/41/2/4 -7نازك دوز زنانه1

1-نازکدوزي زنانه درجه 2جلد اول – دوخت 
2- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو 

3- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  
4- نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم– الگو 

601/3
601/6
601/7
601/8

90 به بعد

-
92 به بعد5601/9- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو

--92/21/1/1-7خیاط لباس  هاي کشی2

-
--91/96/1/2-7خیاط لباس زیر زنانه3

روپوش و روبدوشامبردوز ، کت و4
--91/47/1/2-7 پیژاما ، سربند و پیش بند

--97/37/1/2-7دوزنده پوشاك حمام 5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
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گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی و الگوسازي رایانه اي زنانه

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---91/44/1/1 -7الگوساز لباس با رایانه1

- 91/41/2/4 -7نازك دوز زنانه 2

1-نازکدوزي زنانه درجه 2جلد اول – دوخت 
2- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو 

3- نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  
4- نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم – الگو 

601/3
601/6
601/7
601/8

89 به بعد

92 به بعد 5601/9- نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو

--91/40/1/1 -7مانتودوز3
-

--91/41/2/3/1 -7الگوساز و برش لباس زنانه ( تک دوزي ) 4

مبانی و کاربرد رایانه- مبانی و کاربرد رایانه5
358/41

-92 به بعد 
486/2

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7



        164              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی و الگوسازي رایانه اي مردانه

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--91/45/2/2 -7نازك دوز مردانه 1

--
--91/35/1/3 -7پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و پچه گانه2

--91/45/1/3/2 -7الگو سازي و برش لباس مردانه3 

--91/44/1/1-7الگوساز لباس با رایانه 4

مبانی و کاربرد رایانه- مبانی و کاربرد رایانه5
358/41

-92 به بعد
486/2

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
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گروه پوشاك 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  خیاطی ضخیم دوزي لباس مردانه 

رشته هاي مهارتی زیرگروه خیاطی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---91/34/1/3 -7شلواردوز1

-

پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه 2
--91/35/1/3 -7و پچه گانه 

--91/45/2/2 -7نازك دوز مردانه3

-
--91/45/1/1/2 -7ضخیم دوز مردانه4

--91/42/1/2 -7کاپشن دوز5

--91/40/1/1 -7مانتودوز6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9



        166              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  طراحی صفحات وب

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتاب              کتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

91-15/1/1-  ف. هـرایانه کار مقدماتی1

1-آموزش تصویرى طراحى صفحات 90 به بعد1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           
وب با  PHP (رضا سرابى میانجى)

2-طراحى مقدماتى صفحات وب 
(منصور دهستانى منفرد)

3- آموزش گام به گام ورد 2007 
(آرزو خسروپور – ابوالفضل 

طاهریان)
4- آموزش گام به گام اکسل 

2007 (آرزو خسروپور – ابوالفضل 
طاهریان)

293- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

عد
به ب

 90
پ 

چا

WORD2007 4612- واژه پرداز

2007 Excel 5612/1-صفحه گسترده

Power point 6611/9- ارایه مطالب

2007 Access 7610/8- بانک اطالعاتی

91-15/1/2  ف . هـرایانه کار پیشرفته2

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلى 

993- سیستم عامل پیشرفته

10612/3-برنامه نویسی مقدماتی 
90 به بعد

11612/4-طراحی امور گرافیکی با رایانه87-15/2  ف . هـطراح امور گرافیکی با رایانه 3 

4 flash 87-15/1/3  ف . هـکاربر Flash 12612/1693-کاربر

طراحی صفحات وب 5
92 به بعد13609/51- طراحی صفحات وب (مقدماتی)87-15/4/3  ف . هـ(مقدماتی)

92 به بعد14612/10- طراحى صفحات وب پیشرفته87-15/4/2-ف  . هـطراح صفحات وب (پیشرفته)6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  تولید محتواي الکترونیکی

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

91-15/1/1-4  ف. هـرایانه کار مقدماتی1

1- آموزش اکسل 2007 (داریوش 90  به بعد 1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           
فرسایى)

Adob Flash CS3 2- کالس درس
(پیمان دانش اشراقى)

293- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

عد
به ب

 90
پ 

چا

WORD2007 4612- واژه پرداز

Excel 2007 5612/1-صفحه گسترده

Power point 6611/9- ارایه مطالب

Access 2007 7610/8- بانک اطالعاتی

91-15/1/2  ف . هـرایانه کار پیشرفته2

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

993- سیستم عامل پیشرفته

10612/3-برنامه نویسی مقدماتی 
90 به بعد

11612/4-طراحی امور گرافیکی با رایانه87-15/2  ف . هـطراح امور گرافیکی با رایانه 3 

4flash 87-15/3  ف . هـکاربرFlash 12612/1693-کاربر

5Capturing 91-15/11  ف . هـکاربرCapturing 1393-کاربر

6Director 87-15/6  ف . هـکاربرDirector 90 به بعد14612/14-کاربر

کارآفرینی-کارآفرینی7
88 به بعد597

91 به بعد601/5

85 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        168              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  تولید چند رسانه اي 

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

91-15/1/1-4  ف. هـرایانه کار مقدماتی1

1- آموزش اکسل 2007 (داریوش 90  به بعد 1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           
فرسایى)

Adob Flash CS3 2- کالس درس
(پیمان دانش اشراقى)

293- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

عد
به ب

 90
پ 

چا

WORD2007 4612- واژه پرداز

Excel 2007 5612/1-صفحه گسترده

Power point 6611/9- ارایه مطالب

Access 2007 7610/8- بانک اطالعاتی

91-15/1/2  ف . هـرایانه کار پیشرفته2

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

993- سیستم عامل پیشرفته

10612/3-برنامه نویسی مقدماتی 
90 به بعد

11612/4-طراحی امور گرافیکی با رایانه87-15/2  ف . هـطراح امور گرافیکی با رایانه 3 

4flash 87-15/3  ف . هـکاربرFlash 12612/1693-کاربر

13612/15-میکس رایانه اي 87-15/5  ف . هـکاربر میکس  صدا و تصویر5
90 به بعد

6Director 87-15/6  ف . هـکاربرDirector 14612/14-کاربر

کارآفرینی-کارآفرینی7
88 به بعد597

91 به بعد601/5

85 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  تصویرسازي با رایانه

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

91-15/1/1-  ف. هـرایانه کار مقدماتی1

1- نرم افـزار گرافیکى Free Hand 90 به بعد1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           
(فرناز ریاحى – شهناز امین)

Access2007-2(ربابه واثق رحیم پور)
293- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

عد
به ب

 90
پ 

چا

WORD2007 4612- واژه پرداز

Excel 2007 5612/1-صفحه گسترده

Power point 6611/9- ارایه مطالب

Access 2007 7610/8- بانک اطالعاتی

91-15/1/2  ف . هـرایانه کار پیشرفته2

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

993- سیستم عامل پیشرفته

10612/3-برنامه نویسی مقدماتی 
90 به بعد

11612/4-طراحی امورگرافیکی رایانه87-15/2 – ف . هـطراح امور گرافیکی با رایانه 3 

4 illustrator  90-15/9-ف . هـکاربرillustrator 1293-کاربر

5 Corel draw 87-15/8-ف . هـکاربرCorel Draw 90 به بعد 13612/6-کاربر

6
کارآفرینی-کارآفرینی

88 به بعد597

91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار-بهداشت و ایمنی کار 7

92 به بعد604/6قانون کار-قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        170              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  تصویرسازي  کامپیوتري

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

91-15/1/1-  ف. هـرایانه کار مقدماتی1

1- نرم افـزار گرافیکى Free Hand 90 به بعد1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           
(فرناز ریاحى – شهناز امین)

Access2007-2(ربابه واثق رحیم پور)
293- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

عد
به ب

 90
پ 

چا

WORD2007 4612- واژه پرداز

Excel 2007 5612/1-صفحه گسترده

Power point 6611/9- ارایه مطالب

Access 2007 7610/8- بانک اطالعاتی

91-15/1/2  ف . هـرایانه کار پیشرفته2

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

993- سیستم عامل پیشرفته

10612/3-برنامه نویسی مقدماتی 

90 به بعد
11612/4-طراحی امورگرافیکی رایانه87-15/2 – ف . هـطراح امور گرافیکی با رایانه 3 

4 freehand  87-15/7-ف . هـکاربرfreehand 12612/5-کاربر

5 Corel draw 87-15/8-ف . هـکاربرCorel Draw 13612/6-کاربر

6
کارآفرینی-کارآفرینی

88 به بعد597

91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار-بهداشت و ایمنی کار 7

92 به بعد604/6قانون کار-قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          171

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  تولید چندرسانه اي

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

42/24/1/0/3-3کاربر رایانه 1

1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           

عد
به ب

 90
پ 

چا

  Authorware نرم افزار گرافیکى -
    انتشارات دیباگران 

  flash نرم افزارگرافیکى -
    انتشارات دیباگران 

2610/4- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

4610- سیستم عامل پیشرفته

42/24/4/1/4-3کاربرد نرم افزار اداري2

WORD2007 5612- واژه پرداز

Excel 2007 6612/1-صفحه گسترده

Power point 7611/9- ارایه مطالب

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

--66/5/1/3-1طراح گرافیک رایانه اي3

4Flash Mx 61/46/1/3-1کارور--

9611/6-آموزش نرم افزارهاي تدوین فیلم و صدا         63/51/1/2-1رایانه کارتدوین فیلم و صدا 5

92 به بعد10612/18-شهروند الکترونیکى24/1/5/2-3شهروند الکترونیکی 6

7Dirctor mx 61/47/1/2-1رایانه کارDirector mx 11611/4-نرم افزار گرافیکی
90 به بعد 

8authorware 84/87/1/2-0تولید چندرسانه اي--

کارآفرینی-کارآفرینی9
88 به بعد597

91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 10

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 11



        172              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  برنامه نویس پایگاه داده

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

42/24/10/3-3کاربر رایانه 1

1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           

عد
به ب

  90
پ 

چا

برنامه سازى جلد 1و2  
(محمدرضا عابدینى)

2610/4- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

4610- سیستم عامل پیشرفته

42/24/1/4-3کاربرد نرم افزاري2

WORD2007 5612- واژه پرداز

Excel 2007 6612/1-صفحه گسترده

Power point 7611/9- ارایه مطالب

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

 3Visual basic برنامه نویسى
9612/3- برنامه نویسى مقدماتى84/80/1/3/1-0مقدماتی 

کاربر بانک اطالعاتی 4
access و  SQ Server0-84/80/1/3/210612/13- مدیریت پایگاه داده ها

5DELPHI , VB 84/80/1/3/3-0برنامه نویس
11612/8- برنامه نویسى ویژوال بیسیک پیشرفته جلد اول

12612/9- برنامه نویسى ویژوال بیسیک پیشرفته جلد دوم

92 به بعد13612/17- مهارت عمومى برنامه نویسى84/80/1/3/4-0مهارتی عمومی برنامه نویسی 6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          173

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  تصویرسازي رایانه اي

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

کد استاندارداستاندارد/ درسردیف
کتاب درسی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتاب
عنوان

42/24/10/3-3کاربر رایانه 1

1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           

عد
به ب

 90
پ 

چا

 CS, CS 3آموزش تصویرى فتوشاپ -
(حبیب فروزنده و عابد کفاش )

- نرم افزار گرافیکى corel draw کتایون 
کمانگر

  flash mx نرم افزار گرافیگى -
انتشارات دیباگران 

2610/4- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

4610- سیستم عامل پیشرفته

42/24/1/4-3کاربر نرم افزار اداري2

WORD2007 5612-واژه پرداز

Excel 2007 6612/1-صفحه گسترده

Power point 7611/9- ارایه مطالب

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

--66/5/1/3-1طراح گرافیک رایانه اي3 

4Flash Mx 61/46/1/3-1کارورflash mx 9- نرم افزار گرافیکی-

رایانه کارگرافیک 5
 Freehand

1-62/58/1/4Freehand 10611/1-نرم افزار گرافیکی

رایانه کار   6
Coreldraw

1-62/54/1/4Corel drow 11611/3-نرم افزار گرافیکی

92 به بعد12612/18-شهروند الکترونیکى24/1/5/2-3شهروند الکترونیکی 7

کارآفرینی-کارآفرینی8
88 به بعد597

91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 9

91 به بعد604/6 قانون کار -قانون کار 10
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        174              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه کامپیوتر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  طراحی صفحات وب

رشته هاي مهارتی زیرگروه کامپیوتر

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

42/24/10/3-3کاربر رایانه 1

1612/2- مفاهیم پایه فناوري اطالعات           

عد
به ب

 90
پ 

چا

- طر احی مقدماتی صفحات وبانتشارات دیباگران 
(منصوره دهقانی منفرد)

- Dream weaver انتشارات دیباگران
- CIW انتشارات آتی نگر (رامین موالناپور)

2610/4- سیستم عامل مقدماتی            

3611/7- اطالعات وارتباطات            

4610- سیستم عامل پیشرفته

42/24/1/2-3کاربر نرم افزار اداري2

WORD2007 5612-واژه پرداز

Excel 2007 6612/1-صفحه گسترده

Power point 7611/9- ارایه مطالب

8611/8-نرم افزارهاي ادارى تکمیلی 

--66/5/1/3-1طراح گرافیک رایانه اي3 

4Flash Mx 61/46/1/3-1کارور--

-66/43/1/3-1طراحی مقدماتی صفحات وب 5

6Visual interdev  61/45/1/3-1رایانه کار--

7Dream Weaver61/48/1/3-1رایانه کار--

8ciw  26/57/1/3-0رایانه کار--

کارآفرینی-کارآفرینی9
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 10
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 11

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          175

گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده 

رشته هاي مهارتی زیرگروه کارهاي هنري در خانه 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--87-30/1-ف . هـ   برنامه ریزي امور خانواده1

-

مدیریت  خانواده  1 کد 6/ 613
مدیریت  خانواده  2 کد 613/7

هنر در خانه 1  کد 613/8
هنر در خانه 2  کد  613/9
هنر در خانه 3 کد 613/10
بهداشت روانی کد 613/5

مراقبت بهداشتی درمانی درخانواده کد 613/2
بهداشت محیط درخانه  کد 613/3

اصول کمک هاي اولیه وامدادرسانی  کد 613/4

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

--87-30/2-ف . هـ   هنر در خانه2

--87-30/3/1-ف . هـ   مهارتهاي سالم زیستن (مقدماتی) 3

-87-30/3/2-ف . هـ   مهارتهاي سالم زیستن (پیشرفته) 4

کارآفرینی- کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        176              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  مدیریت و برنامه ریزي خانواده 

رشته هاي مهارتی زیرگروه: کارهاي هنري در خانه 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

مدیریت و برنامه ریزي امور 1
مدیریت  خانواده  20/12/1/31-7خانواده 

مدیریت  خانواده  2
613/6
دنیاى هنر آشپزى و تزیین غذا (اکرم  90 به بعد613/7

ذاکرى)
هنر تهیه سس ها (فریده جهانگیرى)

68 روش براى طبخ (شادى رشوند) 99/95/1/2-7هنر در خانه 2
هنر در خانه  1  
هنر در خانه 2  
هنر در خانه 3

613/8
613/9
613/10

91 به بعد
89 به بعد
90 به بعد

99/40/1/2-5مهارتهاي سالم زیستن3

1-بهداشت روانی 
2- مراقبت بهداشتی درمانی درخانواده

613/5
613/2

89 به بعد
92 به بعد 

3-بهداشت محیط درخانه 
4-اصول کمک هاي اولیه وامدادرسانی 

613/3
90 به بعد613/4

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



  معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش زمینه خدمات          177

گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  آواز جهانی / نوازندگی ساز ایرانی 

رشته هاي مهارتی زیرگروه موسیقی

رشته مهارتی: آواز جهانی
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-10/4-ف .هـآواز جهانی1

-     -

--83-10/10-ف .هـنوازندگی ساز پیانو (عمومی) 2

--83-10/7-ف .هـسرایش و تربیت شنوایی3

--83-10/6-ف .هـهماهنگی عمومی موسیقی4

--83-10/5-ف .هـآواز گروهی5

--83-10/11-ف .هـنوازندگی ساز سه تار (عمومی) 6

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7

رشته مهارتی: نوازندگی ساز ایرانی 
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-10/1-ف .هـنوازندگی ساز ایرانی 1

--

--83-10/10-ف .هـنوازندگی ساز پیانو (عمومی) 2

--83-10/7-ف .هـسرایش و تربیت شنوایی3

--83-10/6-ف .هـهماهنگی عمومی موسیقی 4

--83-10/5-ف .هـآواز گروهی5

--83-10/8-ف .هـهم  نوازي ساز ایرانی 6

کارآفرینی-کارآفرینی7
88 به بعد597

-
91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8



        178              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  نوازندگی ساز جهانی / آواز ایرانی 

رشته هاي مهارتی زیرگروه موسیقی

رشته مهارتی: نوازندگی ساز جهانی 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-10/3-ف .هـنوازندگی ساز جهانی1

-

موسیقى (آشنایى با موسیقى) ( رضا مهدوى )

--83-10/10-ف .هـنوازندگی ساز پیانو (عمومی) 2

--83-10/7-ف .هـسرایش و تربیت شنوایی3

--83-10/6-ف .هـهماهنگی عمومی موسیقی4

--83-10/5-ف .هـآواز گروهی5

--83-10/9-ف .هـهم  نوازي ساز جهانی6

کارآفرینی-کارآفرینی7
88 به بعد597

-
91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته مهارتی: آواز ایرانی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-10/2-ف .هـآواز ایرانی1

-

موسیقى (آشنایى با موسیقى) ( رضا مهدوى )

--83-10/10-ف .هـنوازندگی ساز پیانو (عمومی) 2

--83-10/7-ف .هـسرایش و تربیت شنوایی3

--83-10/6-ف .هـهماهنگی عمومی موسیقی 4

--83-10/5-ف .هـآواز گروهی5

--83-10/11-ف .هـنوازندگی ساز سه تار (عمومی) 6

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 7

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته   هاي مهارتی  بازیگري/ تصویربرداري/ عکاسی

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي نمایشی

رشته  مهارتی : بازیگري                                                                                                 
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--3-6-76 سازمان ت .آبازیگري درجه 12
--

--4-6-76 سازمان ت .آبازیگري درجه 21  

-91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 3

رشته  مهارتی : تصویر برداري                                                                                           
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/8 – ف – هـ طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

--

--83-01/9 – ف – هـ طراحی گرافیکی رنگی 2

--83-011/3 – ف – هـ کاربر رایانه3

--83-011/4 – ف – هـ تایپ رایانه اي4

--83-08/6 – ف – هـ تصویر برداري5

--83-08/7 – ف – هـ تدوین و میکس  رایانه اي6

رشته مهارتی: عکاسی
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/8 – ف – هـ طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

-

- البراتوار عکاسی 1 / عکاسی 1 و 2 آموزش 
و پرورش

- البراتوار عکاسی 2
- عکاسی 

- آتلیه عکاسی سیاه و سفید 1 
- آتلیه عکاسی سیاه و سفید 2

- آتلیه عکاسی رنگی  2
- گریم و  روتوش

--83-01/9 – ف – هـ طراحی گرافیکی رنگی 2

--83-08/2 – ف – هـ عکاسی سیاه و سفید3

--83-08/3 – ف – هـ عکاسی رنگی4

--83-08/4 – ف – هـ عکاسی آتلیه اي 5

--84-08/5 – ف – هـ رتوش فیلم و عکس6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي  مهارتی  چهره آرایی/ دستیاري طراحی لباس (اکسسوار)/دوخت و ترمیم

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي نمایشی

رشته  مهارتی دستیاري طراحی لباس (اکسسوار)                                                                         

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--84-01/11 – ف – هـ طراحی عمومی  1

-

راهنماى کامل طراحى (الهام سادات رضایى ، ایرج شیرزاد)
آموزش طراحى با مداد ( فریبرز فرید افشینى ، مریم 

خسروشاهى)
راهنماى جامع تکنیک هاى طراحى ( خدیجه مالمیر)

--83-01/7 – ف – هـ طراحی اندام ولباس 2

--83-03/8 – ف – هـ دستیاري طراحی لباس 3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته  مهارتی : چهره آرایی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--84-01/11 – ف – هـ طراحی عمومی1

-

راهنمـاى کامل طراحى (الهام سـادات رضایى ، ایرج شـیرزاد)
آموزش طراحى با مداد ( فریبرز فرید افشینى ، مریم 

خسروشاهى)
راهنماى جامع تکنیک هاى طراحى ( خدیجه مالمیر)

--84-01/12 – ف – هـ طراحی چهره 2  

--84-07/1 – ف – هـ ماسک سازي 3

--83-07/3 – ف – هـ ساخت موهاي مصنوعی 4

--83-07/2 – ف – هـ گریم 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته مهارتی: دستیاري طراحی لباس (دوخت و ترمیم)
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--84-01/11 – ف – هـ طراحی عمومی 1

-

راهنماى کامل طراحى (الهام سادات رضایى ، ایرج شیرزاد)
آموزش طراحى با مداد ( فریبرز فرید افشینى ، مریم 

خسروشاهى)
راهنماى جامع تکنیک هاى طراحى ( خدیجه مالمیر)

--83-01/7 – ف – هـ طراحی اندام و لباس  2

--83-03/7 – ف – هـ دستیاري دوخت و ترمیم لباس  3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته   هاي مهارتی  طراحی پوستر/ تذهیب کاري 

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي تجسمی

رشته مهارتی : طراحی پوستر                                                                                               
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

نرم افزار آموزشی کارگاه گرافیک – سروش دنیا – ---7-1-79 سازمان ت. آطراحی پوستر1
کتاب تبلیغات – انتشارات سمت 

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته  مهارتی : تذهیب کاري                                                                                                    
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--6/2-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 2 1
--

--6/1-81 صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2  

06/1-81 صنایع دستی تذهیب و تشعیر 3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  نقاشی ایرانی 

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي تجسمی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--6/2-81  صنایع دستیطراحی سنتی درجه 2 1

-

1- مواد و ابزار هنرى 1 (عیسى امیرى – چوال 
ندیم ) 

2- طراحى از حیوانات (برهان مقدس فاضلى)
3- تکنیک هاى آبرنگ (سپیده یغمایى) --6/1-81  صنایع دستیطراحی سنتی درجه 1 2

--6/2-81  صنایع دستی نگارگري 3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5

- 91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي  مهارتی  گرافیک کامپیوتري/ طراحی بسته بندي 

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي تجسمی 

رشته  مهارتی : گرافیک کامپیوتري                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/8 – ف – هـ طراحی گرافیکی سیاه و سفید 1

-

1- تکنیک هاي گرافیک (1) 
2- تکنیک هاي گرافیک (2) 

3- گرافیک رایانه اي – فتوشاپ – انتشارات جوف 
4- مواد و ابزار هنرى 1 (عیسى امیرى – چوال 

ندیم ) 
5- طراجى از حیوانات (برهان مقدس فاضلى)

6- تکنیک هاى آبرنگ (سپیده نعیمایى)

--83-01/9 – ف – هـ طراحی گرافیکی رنگی 2

--83-11/3 – ف – هـ کاربر رایانه3

--83-11/4 – ف – هـ تایپ رایانه اي 4

--83-11/8 – ف – هـ گرافیک رایانه اي 5

91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته  مهارتی : طراحی بسته بندي                                                                                                
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/8 – ف – هـ طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

-

1- تبلیغات گرافیکی – انتشارات سمت 
2- تکنیک هاي گرافیک (1) – ارشاد 
3-تکنیک هاي گرافیک (2) – ارشاد 

4- مواد و ابزار هنرى 1 (عیسى امیرى – چوال 
ندیم ) 

5- طراجى از حیوانات (برهان مقدس فاضلى)
6- تکنیک هاى آبرنگ (سپیده نعیمایى)

--83-01/9 – ف – هـ طراحی گرافیکی رنگی 2

--83-11/3 – ف – هـ کاربر رایانه 3

--83-11/4 – ف – هـ تایپ رایانه اي 4

--83-11/9-ف-هـطراحی بسته بندي5

91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته هاي   مهارتی  نگارگري/ تذهیب و تشعیر

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي تجسمی

رشته  مهارتی : نگارگري                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/3 – ف – هـ طراحی نقوش جانوري 1

-

- تاریخ نگارگري 
- بوم سنتی در هنرهاي ترسیمی 

- تصویر سازي در نگارگري 
- آموزش گام به گام گل و مرغ ایرانى 

(علیرضاآقا میرى)

--83-01/2 – ف – هـ طراحی  نقوش هندسی 2

--83-01/1 – ف – هـ طراحی نقوش ختایی و اسلیمی 3

--83-01/4 – ف – هـ طراحی نقوش فرنگی 4

--83-01/5- ف.هـنگارگري  5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته  مهارتی : تذهیب و تشعیر                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/3 – ف – هـ طراحی نقوش جانوري  1

-

- آموزش گام به گام گل و مرغ ایرانى 
(علیرضاآقا میرى)

--83-01/2 – ف – هـ طراحی  نقوش هندسی2

--83-01/1 – ف – هـ طراحی نقوش ختایی و اسلیمی  3

--83-01/4 – ف – هـ طراحی نقوش فرنگی 4

--83-01/6 – ف – هـ تذهیب و تشعیر5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7

 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته   هاي مهارتی  صفحه آرایی/ چهرسازي

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي تجسمی

رشته  مهارتی : چهره سازي                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--84-01/11 – ف – هـ طراحی عمومی 1

- --84-01/12 – ف – هـ طراحی  چهره  2

--83-01/15 – ف – هـ نقاشی چهره   3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 5

رشته  مهارتی : صفحه  آرایی                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/8 – ف – هـ طراحی گرافیکی سیاه و سفید 1

-

- صفحه آرایی مجله 
- صفحه آرایی روزنامه 
- صفحه آرایی تبلیغاتی 

- صفحه آرایی کتاب
- کاربرد خط در هنرهاي ترسیمی 

- استاندرادهاى گرافیک و چاپ (حمیدرضا بختیارى فرد) 
- اعال نهایى از تهران (مجید عباسى)

--83-01/9 – ف – هـ طراحی گرافیکی رنگی 2

--83-01/3 – ف – هـ کاربر رایانه 3

--83-01/4 – ف – هـ تایپ رایانه اي4

--83-01/7 – ف – هـ کتاب و صفحه آرایی رایانه اي 5

91 به بعد604/6قانون کار - قانون کار 6
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه هنر 
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  عکاسی دیجیتال/ طراحی طال و جواهر

رشته هاي مهارتی زیرگروه هنرهاي تجسمی

رشته  مهارتی : عکاسی دیجیتال                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/8 – ف – هـ طراحی گرافیکی سیاه و سفید  1

-

- عکاسی (1) – کد 358/15 و 497/6
- عکاسی (2) – 471/8

- عکاسی دیجیتال . آروین آذرگین – انتشارات 
نص ( ناشر کتب فنی مهندسی کامپیوتر دانشگاه)

 

--83-01/9 – ف – هـ طراحی گرافیکی رنگی  2

--83-11/3 – ف – هـ کاربر رایانه  3

--83-11/4 – ف – هـ تایپ رایانه اي  4

--84-08/1 – ف – هـ عکاسی دیجیتال  5

--84-11/1 – ف – هـ روتوش و ترمیم عکس رایانه اي 6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

رشته  مهارتی : طراحی طال و جواهر                                                                     

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--83-01/3 – ف – هـ طراحی عمومی  1

--

--83-01/3 – ف – هـ طراحی  نقوش هندسی  2

--83-01/3 – ف – هـ طراحی نقوش ختایی و اسلیمی  3

--83-01/3 – ف – هـ کاربر رایانه4

--83-01/3 – ف – هـ طراحی  طال و جواهر با رایانه5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
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گروه هنر 

رشته  مهارتی : فیلنامه نویسی                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

راهنماى نگارشى فیلم نامه سینمایى ،انیمیشن (شقایق ---2-6-76  سازمان ت.افیلمنامه نویسی    1
قندهارى)

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.

فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته   هاي مهارتی  نمایشنامه نویسی/ داستان نویسی/ روزنامه نگاري / فیلمنامه نویسی
رشته هاي مهارتی زیرگروه فرهنگی ادبی

رشته  مهارتی : نمایشنامه نویسی                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

-----6-1 76 سازمان ت.انمایشنامه نویسی 1

رشته  مهارتی : داستان نویسی                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----79-1-52 سازمان ت.اداستان نویسی   1
کارآفرینی-کارآفرینی2

-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 3

رشته  مهارتی : روزنامه نگاري                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

---51-1- 79 سازمان ت.1روزنامه نگاري  1

کارآفرینی-کارآفرینی2
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 3



        188              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه بهداشت و درمان  
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  مددکاري سالمندان / مددیاري افراد با نیازهاي ویژه

رشته هاي مهارتی زیرگروه پیراپزشکی

رشته  مهارتی : مددیاري سالمندان                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--T-323-110 بهزیستی مهارت هاي عمومی بهداشتی1

-
-

--T-323-110 بهزیستی مهارت هاي عمومی توانبخشی2

--T-327-110 بهزیستی مددیاري امور بهداشتی و توانبخشی سالمندان 3

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4

رشته  مهارتی : مددیاري افراد با نیازهاي ویژه                                                                     
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--T-323-110 بهزیستی مهارت هاي عمومی بهداشتی1

-
-

--T-323-110 بهزیستی مهارت هاي عمومی توانبخشی2

مددیاري امور بهداشتی و توانبخشی معلوالن جسمی 3
--T-321-110 بهزیستی و ذهنی

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 4
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گروه امور مالی و اداري  
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  اموراداري

رشته هاي مهارتی زیرگروه اموراداري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--42/24/1/0/3-3کاربر رایانه1
-

- مسئول دبیرخانه و بایگانی ناشر : 
گویش نو 

- مسئول دفتري ناشر: گویش نو 

کلیه چاپ ها تا پایان سال تحصیلى 
94-93 اعتبار دارد.

--42/24/1/4-3 کاربر نرم افزار اداري2

---21/21/1/4-3مسئول دفتر3

---00/98/1/2 -3سرپرست دبیرخانه  4

---95/31/1/2-3بایگان5

---35/92/1/2-1تندخوان6

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار  7

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار8



        190              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه امور مالی و اداري   
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  حسابداري مالی 

رشته هاي مهارتی زیرگروه اموراداري

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

92 به بعد 609/48حسابداري مقدماتى10/15/2/5-1حسابدار عمومی مقدماتی1

 -

-609/49حسابداري تکمیلى10/15/1/3/1-1حسابدار عمومی تکمیلی2

---42/24/1/0/3-3کاربر رایانه3

4 2 92 به بعد609/47حسابداري صنعتى10/12/2/3-1حسابداري صنعتی درجه

---39/34/1/4-3حسابدار حقوق و دستمزد5 

---10/18/1/5-1رایانه کار حسابداري مالی 6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-91 به بعد597/4قانون کار -قانون کار 9
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گروه امور مالی و اداري  
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  بازاریابی 

رشته هاي مهارتی زیرگروه امور بازرگانی 

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--32/20/1/1-4مدیر تبلیغ و بازاریابی درجه 11

-

-

--41/29/1/3-4بازاریاب بیمه2

--59/56/1/1-1بازاریاب مطبوعاتی3

92 به بعد609/48حسابداري عمومی مقدماتی 10/15/2/5-1حسابداري عمومی مقدماتی4

91 به بعد609/49حسابداري عمومی تکمیلی 10/15/1/3/1-1حسابداري عمومی تکمیلی 5

---42/24/1/0/3-3کاربر رایانه6

---41/25/1/2-4بیمه گر بیمه هاي بازرگانی7

کارآفرینی-کارآفرینی8
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

-90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 9

-91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 10

 



        192              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه خدمات غذایی   
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  آشپزي و شیرینی پزي

رشته هاي مهارتی زیرگروه آشپزي

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--31/32/1/2-5آشپز سنتی1

-

دنیاى هنر آشپزى (فریده جهانگیرى)
هنر تهیه انواع سوپ و آش (اکرم ذاکرى)

--31/31/1/2-5آشپز مخصوص – روز2

--31/95/1/2-5آشپز غذاهاي فوري 3

--31/94/1/1-5آشپز با ماکروویو 4

--31/99/1/1-7شیرینی پز شیرینی هاي خشک5

--76/67/1/1-7کیک ساز و ترساز6

--76/35/1/2-7دسرساز سنتی 7

--31/99/1/1-5ساالد ساز و اردورساز 8

--76/37/1/1-7دسرساز بین المللی 9

کارآفرینی-کارآفرینی10
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 11
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 12
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه خدمات غذایی  
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  نان و شیرینی پزي

رشته هاي مهارتی زیرگروه کنترل تولید مواد غذایی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--76/23/1/1-7نانواي نان بربري1

دنیاى هنر آشپزى (فریده جهانگیرى)-

--76/21/1/1-7نانواي نان تافتون2

--76/22/1/1-7نانواي نان سنگک3

--76/24/1/1-7نانواي نان لواش4

--76/37/1/2-7نانوان نانهاي حجیم و نیمه حجیم5

نانواي نانهاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص 6
--76/39/1/2-7خمیرساز ماهر

نانواي نانهاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار 7
--76/38/1/2-7ماهر

--76/12/1/2-7مدیر نانوایی8

--31/99/1/1-7شیرینی پز شیرینی هاي خشک9

شیرینی پز شیرینی هاي خشک بدون فر ( اجاق 10
--76/66/1/1-7گاز ) 

--76/36/1/2-7کیک ساز و ترساز11

کارآفرینی-کارآفرینی12
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 13
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 14
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.



        194              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه خدمات غذایی   
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  مدیریت آشپزي و قنادي هتل

رشته هاي مهارتی زیرگروه کنترل تولید موادغذایی

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--31/37/2/2-5آشپز هتل  درجه 12

--

--31/37/1/2-5آشپز هتل  درجه 21

--76/62/1/2-7 قناد هتل3

--76/61/1/2-7سرپرست قنادي هتل4

--31/23/1/2-5معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل5

--31/22/1/2-5سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هاي هتل6

کارآفرینی-کارآفرینی7
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 8
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 9
 در بند 4صفحه 2 ، موضوع کتاب هاي پیشنهادي تعریف شده است.
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گروه خدمات غذایی  
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  مهارتی  کنترل و آزمایش مواد غذایی/ آزمایشگاه مواد غذایی

رشته هاي مهارتی زیرگروه تولید مواد غذایی

رشته  مهارتی : کنترل و آزمایش مواد غذایی                                                                     

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--52/59/1/2-0کارورکنترل میکروبی مواد غذایی1

-- --11/67/1/2-0کارورکنترل شیمیایی مواد غذایی2

--14/21/1/2- 0کارور آزمایشگاه مواد غذایی3

کارآفرینی-کارآفرینی4
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 5
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 6

رشته  مهارتی : آزمایشگاه مواد غذایی                                                                     

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--14/21/1/2- 0کاروري آزمایشگاه مواد غذایی1

--
--52/53/1/1- 0کارور آزمایشگاه دریافت شیرخام2

--14/29/1/2- 0خدمات آزمایشگاه مواد غذایی3

--11/09/1/2- 0نمونه برداري مواد غذایی 4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7



        196              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه خدمات اجتماعی   
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي  مهارتی  هتلداري/ راهنماي گردشگري

رشته هاي مهارتی زیرگروه هتلداري وسیاحتی

رشته  مهارتی : هتلداري                                                                     

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--94/27/1/2-3کارمند پذیره ( فرانت آفیس) 1

--

--40/29/1/2-5متصدي طبقات در هتل2

--40/54/1/2-5اتاقدار هتل3

--60/16/1/2-5متصدي البسه در هتل4

--42/24/1/0/3-3کاربر رایانه5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8

 

رشته  مهارتی : راهنماي گردشگري                                                                      

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--91/33/1/2 به بعد-5راهنماي عمومی گردشگري 1

--
--91/36/1/2 به بعد-5راهنماي طبیعت گردي (اکوتوریسم ) 2

--91/30/1/1 به بعد-5راهنماي موزه3

--91/94/1/2 به بعد-5راهنماي محلی4

کارآفرینی-کارآفرینی5
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 6
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 7
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گروه خدمات اجتماعی   رشته هاي مهارتی زیرگروه پیرایشگري
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي مهارتی  پیرایش و آرایش زنانه / پیرایش و ترمیم موي مردانه 

رشته هاي مهارتی زیرگروه پیرایشگري                                                                            رشته  مهارتی : پیرایش و آرایش زنانه                                                                      

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--70/32/1/1- 5پیرایشگر ابرو وصورت زنانه1

--

--70/31/1/1- 5پیرایشگر موي زنانه2

--70/34/1/1-5 ارایشگر موي زنانه3

متعادل ساز چهره ي زنانه (آرایش  4
--70/36/1/1- 5صورت) 

--70/35/1/1-5آرایشگر ناخن5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8

رشته هاي مهارتی زیرگروه آرایشگري                                                                 رشته  مهارتی : پیرایش و ترمیم موي مردانه                                                                      
منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

--70/30/2/4- 5پیرایشگر مردانه درجه 12

--

--70/30/1/4- 5پیرایشگر مردانه درجه 1 2

--70/94/1/1- 5متعادل ساز چهره مردانه3

--70/97/1/1- 5چهره   پردازي مردانه 4

--70/98/1/1- 5ترمیم کننده ي موي سر 5

کارآفرینی-کارآفرینی6
-88 به بعد597

- 91 به بعد601/5

90 به بعد598/7بهداشت و ایمنی کار -بهداشت و ایمنی کار 7
-

91 به بعد604/6قانون کار -قانون کار 8



        198              معرفى کتاب هاى درسى شاخه کاردانش  زمینه خدمات

گروه خدمات اجتماعی   
فهرست کتاب هاي درسی و منابع آموزشی رشته  هاي  مهارتی  ایمنی و آتش نشانی / هوانوردي 

رشته هاي مهارتی زیرگروه حمل ونقل هوایی                                                                                رشته  مهارتی : هوانوردي                                                                     

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

----هواپیمایی کشوريهوانوردي1

رشته هاي مهارتی زیرگروه آتش نشانی                                                                         رشته  مهارتی : ایمنی و آتش نشانی                                                                      

منابع آموزشی پیشنهادي سال چاپ معتبرکد کتابکتاب درسیکد استاندارداستاندارد/ درسردیف

82-11-4 س ایمنی و آتش نشانی1
----آتش نشانی 
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کد عنوان کتاب ردیف
6/597 آبیاري 1

3/597 اتصال ماشین هاى یدك کش 2

609/44اتوکد و نقشه هاي ساختمانی 3

609/13اجراي راه پله 4

609/16آجرچینی5

6point Power 611/9ارایه مطالب
606/5اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی7

605/9اصول ضبط مغناطیسی8

613/4اصول کمک هاي اولیه و امداد رسانی 9

611/7اطالعات وارتباطات            10
611/6آموزش نرم افزارهاي تدوین فیلم 11
598/9 آماده سازي زمین 12

600/7 امور بهداشتى طیور13

2/608 انتقال قدرت خودروهاي سواري 14

598/2آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت15

598/2 آیش و تناوب ، برداشت و نگهداري محصوالت16

605/1بازپیجی الکتروموتورها   17

182007 Access 610/8بانک اطالعاتی
609/24برخورد و گسترش همراه با لوح فشرده19

609برش و تصویر مجسم20

612/3برنامه نویسی مقدماتی 21
22CNC 609/63برنامه نویس
612/8برنامه نویسی ویژوال بیسیک  پیشرفته جلد اول  23

612/9برنامه نویسی ویژوال بیسیک  پیشرفته جلد دوم   24

613/2بهداشت روانی 25

613/3بهداشت محیط در خانه 26

598/7بهداشت و ایمنی کار27
597/5پرورش جوجه گوشتى28
599/3پرورش درختان میوه (هرس)   دانه دار هسته دار29

597/7پرورش گیاهان آپارتمانی 301

597/8پرورش گیاهان آپارتمانی 312

597/9پرورش گیاهان آپارتمانی 323

609/7پی سازي و کرسی چینی33

609/12پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداري 34

599/8 تاسیسات و تجهیزات  و پرورش  طیور35

کد عنوان کتاب ردیف
603/7تراشکاري جلد361

603/7تراشکاري جلد372

609/25ترسیم نقشه اجزاء ماشین38

609/57ترسیم نقشه ترکیبى39

609/26ترسیم نقشه هاى صنعتى خودرو40

608/9ترسیم نقشه هاى صنعتى و تصاویر مجهول41

597/2تشخیص انواع خاك  42

597/2 تشخیص انواع خاك  43

597/2تشخیص انواع خاك  و اصالح آن 44

600/1 تشریح و فیزیولوژى طیور45

2/601تعمیر دروگر46

604/3تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد471

604/3تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد2  48

604/4تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 491

604/4تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد2 50

4/604تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد513

601/1 تعمیر ماشین هاي  بسته بند علوفه52

599 تعمیر ماشینه اي خرد کن 53

601/2تعمیر ماشینها علوفه  دروگر54

604/4تعمیرلوازم خانگی گردنده جلد4 قسمت اول  55

4/604تعمیرلوازم خانگی گردنده جلد4 قسمت دوم56

3/604تعمیر لوازم خانگى حرارتى جلد573

50/609تعمیر ماشین لباسشویى و خشک کن جلد581

609/45 تعمیر موتور دیزل59

600تغذیه طیور60

40/609تکنولوژي ساخت دکور چوبى61

609/39 تکنولوژى روکش کار مصنوعات چوبى62
609/36 تکنولوژى فرآورده هاى چوبى63

609/38 تکنولوژى و رنگ کارى چوب درجه 641
609/37تکنولوژى و رنگ کارى چوب درجه 652
598/4تولید و پرورش سبزي 66
599/2تولید و پرورش مو67

599/7جوجه کشی68
607/2جوش با شعله گــاز در وضعیت هاي مختلف69

609/30جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکیE3 جلد اول 70
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کد عنوان کتاب ردیف
31/609جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3جلد دوم 71

32/609جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی E3جلد سوم 72

جوشکاري قوس الکتریکی 73
 (با الکترود روپوش داردر وضعیت سطحی )

602/8

جوشکاري قوس الکتریکی 74
( با  الکترود روپوش دار در وضعیت غیر تخت)

602/8

607/9جوشکاري و لحیم کاري  سخت با شعله گاز75

607/2جوشکاري و لحیم کاري سخت با شعله گاز76

77(  9E    8 وE) 609/34جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى
78E6 609/33جوشکارى با فرآیند قوس الکتریکى
609/49حسابداري عمومی تکمیلی 79
609/48حسابداري عمومی مقدماتی 80
609/47حسابداري صنعتى81
دریافت و پردازش سیگنال هاي صوت و تصویر در 82

تلویزیون سیاه و سفید
606/2

دریافت و پردازش سیگنالهاي صوت وتصویر در 83
606/7تلویزیون رنگی 

609/9دیوارسازي84

605/6دیود و ترانزیستور85

597/1رانندگى تراکتور و تیلر86

603راه اندازي سیستم حرارت مرکزي87

604/8راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلداول 88

604/8راه اندازي موتورهاي سه فاز و تکفاز جلددوم  89

8/604راه اندازي موتورهاي سه فاز وتکفاز جلد سوم90

609/3رسم فنی 911

609/23رسم فنی 922

608/6رسم فنی ساختمان 93

5/608رسم فنی کابینت چوبی94

22/609روشنایى فنى 95
605ساخت ترانسفورماتورها96

8/609ساخت کابینت چوبی 97

سیستم انحراف و المپ تصویر در تلویزیون رنگی 98
جلد اول

606/8

 سیستم انحراف و المپ تصویر در تلویزیون رنگی 99
جلد دوم 

606/8

1/603 سیستم روشنایی و ضدسرقت خودرو100
610سیستم عامل پیشرفته 101
610/4سیستم عامل مقدماتی            102

کد عنوان کتاب ردیف
607/5 سیستم هاي الکتریکی خودرو103

608/2سیستم هاي انتقال قدرت خودروهاي سواري104

سیستم هاي انحراف ، عیب یابی و تعمیرکلی تلویزیون 105
سیاه و سفید

606/4

1/608 سیستم هاي هدایت و کنترل خودرو106

606/9سیم پیچی موتورهاي تکفاز  107

607/4سیم پیچی موتورهاي سه فاز108

20/609سیستم هاى حفاظتى109
612/18شهروند الکترونیکی 110

1112007 Excel 612/1صفحه گسترده
612/4طراحی امور گرافیکی رایانه 112

612/7طراحی صفحات وب پیشرفته 113

612/10طراحی صفحات وب مقدماتی 114

609/42طراحی معماري 115

41/609طراحى و نقشه کشی دکور چوبى116

54/609عیب یابى و تعمیر آبگرمکن دیوارى117

606عیب یابى و تعمیر رادیو ضبط118
19/609عیب یابى و تعمیر ماشین ظرفشویى119

50/609عیب یابى ماشین لباسشویى و خشک کن جلد1202

6/602 فرآیند اجراي پروژه121

122CNC   56/609فرزکار
609/52فرزکاري جلد 1 123

609/53 فرزکاري جلد 2 124

55/609 فرزکارى CNC جلد1 همراه با لوح فشرده125

55/609 فرزکارى CNC جلد1262

609/29فلز کازى و ماشین کارى127

607فلزکاري جلد 1282

607فلزکاري جلد 2 129

6/598 فلزکارى کشاورزى جلد 1 130

598/5فلزکارى کشاورزى جلد 1312

5/599 فلزکارى کشاورزى جلد 1322

6/604قانون کار133
597کارآفرینی134

5/601
135Director 612/14کاربر

136Freehand 612/5کاربر
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کد عنوان کتاب ردیف
137 draw Corel612/6کاربر

138Flash612/12کاربر

کاربرد قطعات در مدارهاي الکترونیکی جلد اول 139
و جلد دوم 

605/7

599/4 کاشت پنبه140

1/598 کاشت 141

609/17الکترونیک پایه142
598/8کشت آفتابگردان143
598/3کشت چغندر قند144

598کشت گندم و جو  145

609/6کف سازي و شیب بندي146

599/9کنترل آفات و امراض147
21/609کنترل کننده هاى منطقى148
8/605گیرنده هاى رادیویى149
2/605لوله  کاري و اتصاالت سیم و کابل  150

8/607 لوله کشی آب سرد و آب گرم 151

603/8لوله کشی دستگاه حرارت مرکزي 152

1/604 لوله کشى فاضالب و هواکش153

602/5ماشینهاي عمومی صنایع چوب154

35/609 ماشین هاى سیار و ثابت صنایع چوب155

604/7  مبانی الکتریسیته  156

608 مبانی برق و الکترونیک در خودرو157

609/5مبانی نقشه کشی سازه158

609/43مبانی نقشه کشی معماري 159

608/7مبانی نقشه کشی معماري 160

609/18مدار هاى پایه در الکترونیک161

6/607 مدارهاي الکتریکی خودرو 162

604/9مدارهاي روشنایی و اندازه گیري163

612/13مدیریت پایگاه داده ها 164

613/2مراقبت بهداشتی و درمانی خانواده 165

598/5مراقبتهاي ویژه داشت 166

613مسئول دبیرخانه و بایگانی 167

613/1مسئول دفتري168

612/2مفاهیم پایه فناوري اطالعات           169
605/5مقاومت، سلف ، خازن در جریان متناوب170

605/4مقاومت، سلف، خازن در جریان مستقیم171

کد عنوان کتاب ردیف
609/28مکانیکال دسکتاپ 1 همراه با لوح فشرده172

609/28مکانیکال دسکتاپ 2  همراه با لوح فشرده173

606/6منبع تغذیه و واحد کنترل174

612/17مهارت عمومی برنامه نویسی 175

4/608مولد قدرت خودروهاي سواري جلد اول176

608/4 مولد قدرت خودروهاي سواري جلد دوم 177

612/15میکس رایانه اي 178

601/8نازك دوزي زنانه درجه 2  جلد چهارم – الگو 179

601/9نازك دوزي زنانه درجه 2 جلد پنجم - الگو 180

601/6نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد دوم – الگو181

601/7نازکدوزي زنانه درجه 2 جلد سوم – الگو  182

601/3نازکدوزي زنانه درجه 2جلد اول – دوخت 183

611/8نرم افزارهاي اداري تکمیلی 184
603/9نصابی و لوله کشی دستگاه هاي حرارت مرکزي185

603/3نصب لوازم بهداشتی186

11/609نصب و راه اندازى آبگرمکن دیوارى187

609/14نقشه کشی اسکلت بتنی 188

609/15نقشه کشی اسکلت فلزي189

604/2 نقشه کشی مقدماتی190

607/1نقشه کشى به کمک رایانه 1 همراه با لوح فشرده191

609/27نقشه کشى به کمک رایانه 2 همراه با لوح فشرده192

46/609 نقشه کشى و نقشه خوانى براى تعمیر کاران193

599/1هرس 194

195WORD2007 612واژه پرداز

فهرست کتاب هاي تألیفی درسی رشته هاي مهارتی شاخه کاردانش در زمینه صنعت، کشاورزي، خدمات 
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