
 اخه کاردانشش -جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 

 رشته مهارتی: تابلوسازی برق صنعتی

 صنعت زمینه: رشته مهارتی )دیپلم(: تابلوسازی برق صنعتی
 4پایه فنی: شایستگی های تعداد ساعت  42تعداد ساعت عمومی: 

 -: **انتخابیتعداد ساعت  50: (شایستگی های فنی) مهارتی تعداد ساعت

 105جمع کل ساعات آموزشی:  9تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی:  گروه: برق و رایانه 9958-1کد رایانه :  شماره رشته مهارتی:
 

 دامنه محتوایی ردیف 
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت  نام درس ساعت  نام درس ساعت  نام درس

1 
 تربیت دینی و اخالقی

 

 2 3تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2 1تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان هاي خارجی 3

4 
 خوشه دروس:

 مطالعات اجتماعی 
 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- -- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

 3 آمادگی دفاعی -- --

6 
 خوشه دروس:

 انسان و مهارت هاي زندگی
-- -- 

 تفکر و سواد -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
ری های کاربرد فناو -1درس انتخابی )

 دیریت تولید(م -2 نوین
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

)ریاضی، شایستگی هاي پایه فنی 

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 فیزیک 2 1ریاضی 

9 
 خوشه دروس:

 شایستگی هاي فنی 

   استانداردها:   استانداردها:   استانداردها:
 2برق کار صنعتی درجه 

20 

 2برق کار صنعتی درجه 
14 

 مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

 8-3/2/46/51کد  8-4/2/15/55کد  8-4/2/15/55کد  14

 450ساعت  450ساعت  640ساعت 

 
 

 

 

نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای 
 ارتینگ(

2 
 0-12/1/1/33/23کد   

 58ساعت   

         

  
  

  

  

  

       

      

 تجمیعی* کارورزی        

 34 جمع 36 جمع 35  جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
سی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، برنامه در 13-2نیادین و بند سند تحول ب 5-5زمینه سازي براي اجراي بند 

 ساعت( 100تا  50معاش حالل )ساالنه یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین 

  ساعت اجرا شود. 240  * کارورزي متناسب با رشته مهارتی

ي هاارزشیابی شایستگیشود. همچنین میراي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه ساعت ب 110 -85زمان  -

 نتیجه محور خواهد بود.اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و حرفه

مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته پایه فنی/ فنی ( که حاوي شایستگی هاي 1استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره  **


