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صنعتگروه 



1

شاخه فنی و حرفه اي ساختمانجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:
073210کد رشته تحصیلی: ساختمانرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88نقشه برداري ساختمان33(مشترک در سه شاخه )

88اسکلت سازي ساختمان33(مشترک در سه شاخه )فناوري و تولید 88ساختمان سازي سنتی11
88نقشه کشی ساختمان22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88فناوري ساختمان44نقشه کشی فنی رایانه اي13
88نازک کاري ساختمان22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع



2

شاخه فنی و حرفه اي فناوري فلزيجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:
071530کد رشته تحصیلی: فناوري فلزيرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88و بازرسی کیفیجوش کاري لوله33(مشترک در سه شاخه )

رویه هاي استاندارد اتصال مواد فلزي و 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88ساخت مصنوعات فلزي سبک11
88غیر فلزي

88جوش کاري و پوشش دهی با گاز محافظ22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88مصنوعات فلزي سنگینساخت 44نقشه کشی فنی رایانه اي13

جوش کاري و برش کاري حرارتی22الزامات محیط کار14
88قطعات سنگین

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي مکاترونیکجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

078810کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: مکاترونیک

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
وکیدرولیهيهاستمیسينگهداروریتعم33(مشترک در سه شاخه )

88کیپنومات

هوشمندزاتیتجهياندازراهونصب33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88کیمکاترونمکانیزم هاي ریتعم11
88ساختمان

یکنترليهاستمیسيندازراهونصب22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88یکیمکاترون

ویشیگرمازاتیتجهينگهداروریتعم44نقشه کشی فنی رایانه اي13
233دانش فنی 88یشیسرما

88یکیمکاترونزاتیتجهساخت22الزامات محیط کار14
4040جمع3939جمع3838جمع



4

شاخه فنی و حرفه اي الکترونیکجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:
071410کد رشته تحصیلی: الکترونیکرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22بهداشتسالمت و 22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
SMدمونتاژ قطعات ومونتاژ33(مشترک در سه شاخه ) D و

88مستندسازي

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و 11
هاي الکترونیکینصب و سرویس دستگاه 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88الکترونیکی

88خانگی

نصب و سرویس دستگاه هاي الکترونیکی 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88اداري و صنعتی

233دانش فنی 88چاپیمدارچاپوطراحی44نقشه کشی فنی رایانه اي13
88)هدستگاکترونیکیلابرد(پروژهساخت22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع



5

شاخه فنی و حرفه اي الکتروتکنیکجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

071310کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
هايماشینپیچیسیموکشیکابل33(مشترک در سه شاخه )

88الکتریکی

طراحی و سیم کشی برق ساختمان هاي11
88ففشار ضعیبرقتابلوهايتنظیمونصب33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88مسکونی

طراحی و اجراي رله هاي قابل برنامه 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88ریزي

233دانش فنی 88طراحی ونصب تاسیسات جریان ضعیف44نقشه کشی فنی رایانه اي13

طراحی ونصب تاسیسات حفاظتی و22الزامات محیط کار14
88ساختمان هاي هوشمند

4040جمع3939جمع3838جمع



6

شاخه فنی و حرفه اي فناوري خودروجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

071610کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: فناوري خودرو

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز 33(مشترک در سه شاخه )

88خودرو

88تعمیرات سیستم سوخت و جرقه33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88سرویس و نگهداري خودروهاي سواري11
88تعمیر سیستم هاي برقی خودرو22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88تعمیرات مکانیکی موتور44نقشه کشی فنی رایانه اي13
88تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع



7

شاخه فنی و حرفه اي یشیگرماویشیسرماساتیتأسيفناورجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

071320کد رشته تحصیلی: یتاسیسات سرمایشی و گرمایشرشته تحصیلی: فناوري

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
نصب و راه اندازي دستگاه هاي موتورخانه 33(مشترک در سه شاخه )

88تاسیسات گرمایی

صب و راه اندازي سیستم هاي انتقال آب ن11
کننده هاي نصب و راه اندازي پخش 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88گرم

88گرمایشی و تابشی

نگهداري و تعمیر تأسیسات سرمایشی و 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88گرمایشی

نصب و راه اندازي و نگهداري پکیج 44نقشه کشی فنی رایانه اي13
233دانش فنی 88گرمایشی

تولید آب گرم نصب و راه اندازي سیستم 22الزامات محیط کار14
88بهداشتی

4040جمع3939جمع3838جمع



8

شاخه فنی و حرفه اي فناوري چوب و کاغذجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

072220رشته تحصیلی:کدرشته تحصیلی: فناوري چوب و کاغذ

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88طراحی و ساخت مبلمان اداري 33سه شاخه )(مشترک در 

88طراحی و ساخت مبلمان مسکونی 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88طراحی و ساخت کابینت آشپز خانه11
88رنگ کاري و رویه کوبی مبلمان چوبی22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

طراحی و ساخت مبلمان کودک و44نقشه کشی فنی رایانه اي13
233دانش فنی 88نوجوان

88طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب22الزامات محیط کار14
4040جمع3939جمع3838جمع



9

شاخه فنی و حرفه اي افزارهايماشینفناوري جدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:
071510کد رشته تحصیلی:         افزارهايماشینفناوريرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122اخالق)تعلیمات دینی (دینی، قرآن و1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22خانواده و سبک زندگیمدیریت ---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88کاري ساخت پروژه ماشین33(مشترک در سه شاخه )

88تراشکاري 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی11
88تولید قطعات به روش فرزکاري و سنگ زنی22اخالق حرفه اي 133یفندانش12
233دانش فنی 88تولید به روش مونتاژ کاري44ياانهیرایفنیکشنقشه13
88تولید قطعات به روش تراشکاري22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي استخراجفناوري معدن وجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

72410٠کد رشته تحصیلی:  رشته تحصیلی: فناوري معدن و استخراج

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88.عملیات نقشه برداري وآتش باري در معدن33(مشترک در سه شاخه )

کنترل محیط و ماشین –عملیات استخراج 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88جاده سازي وخدمات در معدن-ایمنی11
88االت معدنی .

عملیات خواص سنجی و پر عیار سازي مواد 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88معدنی .

233دانش فنی 88حفاري اکتشا فی واستخراجی در معدن .44نقشه کشی فنی رایانه اي13

تفکیک و اماده سازي مواد _خرد کردن22الزامات محیط کار14
88معدنی

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي فرایندهاي شیمیاییفناوري جدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

071110کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: فناوري فرایندهاي شیمیایی

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122قرآن و اخالق)تعلیمات دینی (دینی، 1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--خارجیزبانهاي 22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88عملیات بهبود کیفیت محصوالت شیمیایی33(مشترک در سه شاخه )

88کنترل فرایندها در صنایع شیمیایی33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی11

عملیات در سایت کارخانه هاي صنایع 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88شیمیایی

نگهداري از تجهیزات فرایندي صنایع 44نقشه کشی فنی رایانه اي13
233دانش فنی 88شیمیایی

هاي فرایندي صنایع عملیات دستکاه22الزامات محیط کار14
88شیمیایی

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته متالورژي
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

071520تحصیلی:کد رشتهرشته تحصیلی: متالورژي

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88عملیات ذوب و ریخته گري33شاخه )(مشترک در سه 

88قالبگیري و آلیاژسازي33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88تولید قطعات فلزي11
88عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88هامدل سازي و ماهیچه44نقشه کشی فنی رایانه اي13
88تکمیل کاري قطعات فلزي22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي سرامیک جدول دروس رشته فناوري
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:

072210کد رشته تحصیلی: سرامیکرشته تحصیلی: فناوري

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88تعیین خواص مواد سرامیکی33(مشترک در سه شاخه )

88شکل دهی و تولیدسرامیک33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88سرامیکیقطعاتتولید11
88لعاب و دکوردر صنایع سرامیکقالب سازي،22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

عملیات پرداخت و خشک کردن تولیدات 44نقشه کشی فنی رایانه اي13
233دانش فنی 88سرامیکی

88مواد سرامیکیعملیات پخت و تکمیل تولید22الزامات محیط کار14
4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي شبکه و نرم افزار رایانه ايجدول دروس رشته 
1کد گروه: صنعتگروه تحصیلی:
068810کد رشته تحصیلی: شبکه و نرم افزار رایانه ايرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88کامپیوتريطراحی و پیاده سازي شبکه هاي 33(مشترک در سه شاخه )

وعاملسیستمنگهداريواندازيراهنصب،11
88طراحی و پیاده سازي پایگاه داده ها و وب33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه )88کاربرديافزارهاينرم

88تولید و پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتی22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88برنامه سازي و تولید نرم افزارهاي کاربردي44کشی فنی رایانه اينقشه 13

نصب، راه اندازي و نگهداري تجهیزات شبکه 22الزامات محیط کار14
88و سخت افزار

4040جمع3939جمع3838جمع



گروه خدمات 
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شاخه فنی و حرفه اي حمل و نقلجدول دروس رشته 
2کد گروه: خدماتگروه تحصیلی:

104110رشته تحصیلی: کدرشته تحصیلی: حمل و نقل

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88عملیات راهداري و نگهداري راه33سه شاخه)(مشترک در 

88فنون تصدي گري حمل و نقل33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88خدمات سفر و گردشگري11
88عملیات ایمنی و امداد رسانی22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88پایانهسیستم هاي نگهداري و کنترل 44ارتباط موثر13
88سازماندهی عملیات حمل بار22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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حرفه اي شاخه فنی و تربیت بدنیجدول دروس رشته 
2کد گروه: خدماتگروه تحصیلی:

101410کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: تربیت بدنی

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222قرآن و اخالق)تعلیمات دینی (دینی، 122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
-توسعه مهارت هاي جسمانی با ورزش هاي رزمی 33(مشترک در سه شاخه)

88رقابتی

ذهنی -حرکتی _پرورش مهارت هاي جسمانی 11
88توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88(الزامی رشته در گروه)

برنامه ریزي و تحلیل تکنیک ها در 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
88ورزش

233دانش فنی 88توسعه مهارت هاي حرکتی با توپ 44ارتباط موثر13
88هدفی -راکتی ,توسعه مهارت هاي حرکتی22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي مالیاتو حسابداري جدول دروس رشته 
2کد گروه: خدماتگروه تحصیلی:

041110کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: حسابداري و مالیات

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88و انباراموالحسابداري 33(مشترک در سه شاخه)

و تحریر دفاترحسابداري وجوه نقد11
88و مالیاتیحسابداري بهاي تمام شده33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88قانونی

88مالیتهیه و تنظیم صورت هايحسابداري22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88حسابداري خرید و فروش44ارتباط موثر13
88حسابداري حقوق و دستمزد 22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي تربیت کودکجدول دروس رشته 
2کد گروه: خدماتگروه تحصیلی:

071110کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: فناوري فرایندهاي شیمیایی

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222و اخالق)تعلیمات دینی (دینی، قرآن122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10
88پرورش مهارتهاي شناختی و خالق کودک33(مشترک در سه شاخه)

مراقبت از سالمت کودک11
88پرورش مهارتهاي کالمی کودک333فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88(الزامی رشته در گروه)

88اجتماعی کودک-پرورش مهارتهاي عاطفی22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

کنترل بهداشت وایمنی محیط مراکز پیش 44ارتباط موثر13
233دانش فنی 88از دبستان

88پرورش مهارتهاي ارتباطی و مشارکتی22الزامات محیط کار14
4040جمع3939جمع3838جمع



گروه کشاورزي
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شاخه فنی و حرفه اي امور باغیجدول دروس رشته 
3کد گروه: کشاورزيگروه تحصیلی:

081210کد رشته تحصیلی:  تحصیلی: امور باغیرشته 

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

نوآوري و کار آفرینی (مشترککارگاه33فیزیک10
88زینتیپرورش درختان میوه وتولید و33در سه شاخه)

88نگهداري گیاهان فضاي سبز تولید و33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88تولید و پرورش سبزي وصیفی11
88پرورش گیاهان زینتی تولید و22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

تکمهعرضه قارچهاي صدفی وتولید و44آب و خاک 13
233دانش فنی 88اي

88آماده سازي گیاهان دارویی تولید و22الزامات محیط کار14
4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي زراعیجدول دروس رشته امور 
3کد گروه: کشاورزيگروه تحصیلی:

081120کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: امور زراعی

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی (مشترک33فیزیک10
88مراقبت و نگهداري گیاهان زراعی33در سه شاخه)

88غالتپرورش و تولید 33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88حبوباتپرورش و تولید 11
88گیاهان علوفه ايپرورش و تولید 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88خاک ورزي عملیات 44آب و خاک 13
88کاشت گیاهان زراعی22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته فناوري ماشینهاي کشاورزي
3کد گروه: کشاورزيگروه تحصیلی:
کد رشته تحصیلی: فناوري ماشینهاي کشاورزيرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی (مشترک33فیزیک10
88تورتراکموتور و سیستمهاي مکانیکی تعمیر 33در سه شاخه)

نگهداري وکاربردماشینهاي کشاورزي11
88تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزي33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88کشاورزي)-(الزامی رشته در گروه

88تنظیم ماشینهاي زراعی و باغیوتعمیر22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88کاربردونگهداري ماشینهاي کاشت و داشت44آب و خاک 13

کاربرد و نگهداري ماشینهاي برداشت و پس 22الزامات محیط کار14
88از برداشت

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته امور دامی
3کد گروه: کشاورزيگروه تحصیلی:
081110کد رشته تحصیلی: امور دامیرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحددرسنامساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی (مشترک33فیزیک10
88تولید و پرورش ماکیان33در سه شاخه)

88تولید و پرورش دامهاي بزرگ33و تولید (مشترک در سه شاخه)فناوري 88تولید و پرورش جوجه11
88زینتی)-تولید و پرورش آبزیان(خوراکی22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88تولید و پرورش دامهاي کوچک44آب و خاک 13
88محصوالت آنپرورش زنبورعسل و تولید 22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته فناوري غذایی
3کد گروه: کشاورزيگروه تحصیلی:
072110کد رشته تحصیلی: فناوري غذاییرشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9

کارگاه نوآوري و کار آفرینی (مشترک33فیزیک10
88هاي غالتبندي فرآوردهتولید و بسته33شاخه)در سه 

88هاي روغنیکشی میوه و دانهروغن33فناوري و تولید (مشترک در سه شاخه)88فرآوري گیاهان دارویی و خشکبار11
88هاي دام و طیوربندي فرآوردهتولید و بسته22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی 88هاي لبنیتولید فرآورده44آب و خاک 13
88تولید کمپوت و کنسرو22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته طراحی الگو و لباس
4کد گروه: هنرگروه تحصیلی:

021220کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: طراحی الگو و لباس

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22بهداشتسالمت و 22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9
88طراحی و مدلسازي لباس زنانه33کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10

طراحی ، مدلسازي و دوخت دامن11
88طراحی لباس به روش حجمی33فناوري و تولید88(الزامی رشته در گروه)

88طراحی مد و لباس سفارشی22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12
233دانش فنی88طراحی و دوخت لباس زنانه44طراحی13
88طراحی و دوخت لباس بچه گانه22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي گرافیک-جدول دروس رشته فتو
4کد گروه: هنرگروه تحصیلی:

021110تحصیلی: کد رشتهگرافیک-رشته تحصیلی: فتو

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9
88کتاب کودک و نظارت بر چاپتصویر گري 33کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10

88عکاسی طبیعت و گزارشی 33فناوري و تولید88حروف و تصویرعکاسی پرسنلی و ویرایش11

88گرافیک نشر و عکاسی مطبوعاتی 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

233دانش فنی 88تصویر سازي آموزشی و تایپوگرافی44طراحی13

88عکاسی آتلیه و مجالس22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته صنایع دستی (فرش)
4کد گروه: هنرگروه تحصیلی:
021411کد رشته تحصیلی: صنایع دستی (فرش)رشته تحصیلی:

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9
88نصب دار، چله ریزي و بافت قالی33نوآوري و کار آفرینیکارگاه 22فیزیک10

88پرداخت و سرویس کاري فرش33فناوري و تولید88فرشدستی و رایانه اي نقشه کشی 11

88ارزیابی و بازاریابی فرش22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

233دانش فنی88چله کشی و بافت انواع گلیم44طراحی13

88نصب دستگاه و تولید جاحیم و زیلو22الزامات محیط کار14

4040جمع3939جمع3838جمع
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شاخه فنی و حرفه اي جدول دروس رشته تزئینات داخلی
4کد گروه: هنرگروه تحصیلی:

021210کد رشته تحصیلی: رشته تحصیلی: تزئینات داخلی

12پایه 11پایه10پایهردیف 
ساعتواحد نام درسساعتواحدنام درسساعتواحدنام درس

322(دینی، قرآن و اخالق)تعلیمات دینی 222تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)122تعلیمات دینی (دینی، قرآن و اخالق)1
311عربی، زبان قرآن 211عربی، زبان قرآن 111عربی، زبان قرآن 2
322فارسی222فارسی122فارسی3
--زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی22زبانهاي خارجی4
22تاریخ معاصر22علوم اجتماعی22شناسیعمومی و استانجغرافیا5
322بدنیتربیت222بدنیتربیت122بدنیتربیت6
22سالمت و بهداشت22انسان و محیط زیست33آمادگی دفاعی7

تفکر و سواد-2هنر -1(درس انتخابی8
22مدیریت خانواده و سبک زندگی---22اي)رسانه

تجمیعی4کار آموزي 22شیمی33ریاضی 9
88تزیینات چوبی وپارچه اي 33کارگاه نوآوري و کار آفرینی22فیزیک10

تزیینات سلولزي، رنگ، موکت و فضاهاي 11
88تزیینات گچی و مبلمان پارچه اي و پلیمري33فناوري و تولید88داخلی (الزامی گروه)

88تجاريمعماري داخلی فضاهاي 22اخالق حرفه اي 133دانش فنی 12

تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمري 44طراحی13
233دانش فنی 88فضاهاي داخلی

88معماري داخلی فضاهاي مسکونی 22الزامات محیط کار14
4040جمع3939جمع3838جمع


