
استانداردهای آموزشی ایران مهارت 

ردیف
ساعت جمعاستانداردگروه

10(روغن ها،آب،تایرها)بازدید وسرویس اولیه خودروصنایع خودرو1

18تعمیر اولیه دوچرخهصنایع خودرو2

10بازوبست قطعات برقی موتورسیکلتصنایع خودرو3

30تعمیر ساده استارت خودروصنایع خودرو4

16سوخت نگاری طرح های ساده بر روی چوبصنایع چوب1

18برشکاری و اجرای طرح های ساده مشبک صنایع چوب2

10ساخت اشکال ساده چوبیصنایع چوب3

22معرق کاری طرح های ساده بدون قالب صنایع چوب4

23منبت کاری طرح های ساده  صنایع چوب5

8مونتاژ هواپیمای اسباب بازی چوبی صنایع چوب6

27     (فاق و زبانه ، نیم و نیم  )ساخت اتصاالت ساده درودگری  صنایع چوب7

15ساخت قاب عکس ساده چوبی صنایع چوب8

25ساخت رحل قرآن کریم با چوب     صنایع چوب9

17انجام اتصاالت لوله های فیتینگیتاسیسات1

Pex18انجام اتصاالت لوله های پلی اتیلن تک الیه تاسیسات2

18کار با سامانه کنترل هوشمند تاسیسات خانگیتاسیسات3

19کاربری کولر گازی اسپیلتتاسیسات4

30(CCTV)سیم بندی سیستم دوربین مداربسته برق1

30سیم بندی سیستم اعالم حریق متعارفبرق2

30(تلفنی)سیم بندی سیستم اعالم سرقت  برق3

22(یک طبقه  )سیم بندی آیفون تصویری برق4

12کار با دستگاه اسکنرصنعت چاپ1

28نصب و راه اندازی دستگاه های فتوکپی و چاپگر صنعت چاپ2

18صحافی دستیصنعت چاپ3

10چیدمان زونکنامور اداری1

14انجام مکاتبات اداری ساده امور اداری2

15انجام کمک های اولیهبهداشت و ایمنی1

10دوخت انواع مقنعه صنایع پوشاک1



استانداردهای آموزشی ایران مهارت 

18ساده (پانچ)دوخت شنل صنایع پوشاک2

18(کلوش-فون-تنگ)    دوخت دامن صنایع پوشاک3

25دوخت سرویس آشپزخانهصنایع پوشاک4

18دوخت شومیز بدون الگوصنایع پوشاک5

10دوخت چادر نماز سادهصنایع پوشاک6

18دوخت مانتو بدون الگو صنایع پوشاک7

18دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزادصنایع پوشاک8

15دوخت جا مدادی ، کیف موبایل و تبلت ، کیف پول خرد پارچه ای صنایع پوشاک9

18تعمیر ساده لباسصنایع پوشاک10

9اتوکاری ساده البسه صنایع پوشاک11

15پرورش فنچ امور دام و ماکیان1

15پرورش مرغ بومی  امور دام و ماکیان2



استانداردهای آموزشی ایران مهارت 

16بسته بندی قارچامور زراعی1

20تولید قارچ صدفی امور زراعی2

16کوددهی انواع گیاهان آپارتمانیامور زراعی3

9بسته بندی زعفران امور زراعی4

18پرورش زعفران در گلدان  امور زراعی5

25تولید قارچ دکمه ای امور زراعی6

14بسته بندی انواع جوانه های گندم ، ماش و عدس امور زراعی7

20نگهداری گل وگیاهان پوششی برای فضای سبزفناوری محیط زیست1

20انتخاب گیاهان و سازه های متناسب برای طراحی فضای سبزفناوری محیط زیست2

17تهیه انواع سس ارگانیکصنایع غذایی1

18خشک کردن سبزیجاتصنایع غذایی2

19خشک کردن میوه ها به روش مقدماتیصنایع غذایی3

30(ترکی بافت)بافت قالی فرش1

18پته دوزی یک طرح ساده بته جقه(دوخت های سنتی)صنایع دستی 1

15تکه دوزی یک طرح ساده با دست(دوخت های سنتی)صنایع دستی 2

20چهل تکه دوزی ساده با دست(دوخت های سنتی)صنایع دستی 3

15کاموا و کوبلن دوزی طرح های ساده(دوخت های سنتی)صنایع دستی 4

10گلدوزی اولیه یک گل و طرح ساده(دوخت های سنتی)صنایع دستی 5

10ملیله دوزی ساده  (دوخت های سنتی)صنایع دستی 6

10شماره دوزی یک طرح ساده(دوخت های سنتی)صنایع دستی 7

15کچه دوزی ساده(دوخت های سنتی)صنایع دستی 8

15روبان دوزی ساده (دوخت های سنتی)صنایع دستی 9

12هویه کاری روی پارچه  (دوخت های سنتی)صنایع دستی 10

15تلفیق دوخت های سنتی و مدرن(دوخت های سنتی)صنایع دستی 11

20عکاسی دیجیتال در حالت اتومات  هنرهای تجسمی1

20برجسته سازی در نقاشی اکریلیکهنرهای تجسمی2

20ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک هنرهای تجسمی3

20جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی هنرهای تجسمی4

23طبیعت پردازی در نقاشی مدادرنگی هنرهای تجسمی5

24چهره پردازی در نقاشی مداد رنگی هنرهای تجسمی6
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24چهره پردازی در نقاشی رنگ روغنهنرهای تجسمی7

20نقاشی میوه با گواشهنرهای تجسمی8

23طبیعت پردازی در نقاشی رنگ روغن هنرهای تجسمی9

24چهره پردازی در نقاشی پاستل هنرهای تجسمی10

20جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی پاستل هنرهای تجسمی11

20نقاشی پاستل روی مقوای جیرهنرهای تجسمی12

20جنسیت پردازی اشیای بیجان در نقاشی رنگ روغنهنرهای تجسمی13

20طراحی اجسام با اکولینهنرهای تجسمی14

0طراحی اشیا در سیاه قلمهنرهای تجسمی15

20نقاشی گل با آبرنگ هنرهای تجسمی16

20نقاشی منظره با آب مرکبهنرهای تجسمی17

20نقاشی گل با گواشهنرهای تجسمی18

20نقاشی میوه با آبرنگهنرهای تجسمی19

20نقاشی منظره با گواشهنرهای تجسمی20

10ساخت جعبه کادوهنرهای تجسمی21

14نقاشی روی چوب با رنگ آکریلیکهنرهای تجسمی22

14نقاشی روی کاشی و سرامیکهنرهای تجسمی23

15نقاشی طرح های ساده با رنگ های ویترایهنرهای تجسمی24

19نقاشی با رنگ آکریلیک روی پارچه هنرهای تجسمی25

19نقاشی یک طرح ساده روی چرم     هنرهای تجسمی26

15نقاشی روی سفالهنرهای تجسمی27
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22بازیگری جلوی دوربین در سینما هنرهای نمایشی1

20کارگردانی فیلم کوتاه هنرهای نمایشی2

16اسانس گیری گیاهان به روش مقدماتیگیاهان دارویی و داروهای گیاهی1

19تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتداییگیاهان دارویی و داروهای گیاهی2

19تهیه دمنوش های ارگانیکگیاهان دارویی و داروهای گیاهی3

18تهیه شربت های ارگانیکگیاهان دارویی و داروهای گیاهی4

19تهیه نوشابه های ارگانیکگیاهان دارویی و داروهای گیاهی5

15خشک کردن گیاهان داروییگیاهان دارویی و داروهای گیاهی6

16کاشت و نگهداری از گیاهان داروییگیاهان دارویی و داروهای گیاهی7

16بررسی فرآوری رنگ های خوراکی از گیاهان ارگانیکگیاهان دارویی و داروهای گیاهی8

13بررسی کرم های گیاهی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی9

25استخراج روغن از دانه های گیاهی به روش مقدماتیگیاهان دارویی و داروهای گیاهی10

25استخراج روغن های گرم و سرد از گیاهان دارویی به روش مقدماتیگیاهان دارویی و داروهای گیاهی11

13استخراج روغن های حیوانی به روش مقدماتیگیاهان دارویی و داروهای گیاهی12

20بررسی گیاهان دارویی  گیاهان دارویی و داروهای گیاهی13

16بررسی فرآوری رنگ های البسه از گیاهان ارگانیکگیاهان دارویی و داروهای گیاهی14

16بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیکگیاهان دارویی و داروهای گیاهی15

13بررسی ماسک های گیاهی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی16

22ساخت مدارات الکترونیکی ساده الکترونیک1

14نصب و حذف برنامه های کاربردی و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلتالکترونیک2

21عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلتالکترونیک3

17کاغذ سازی ساده دستی     صنایع کاغذ1

16تعمیر و تعویض شیشه، بند، پایه رقاص و باتری ساعت مچیکنترل وابزار دقیق1

AutoCAD20نقشه کشی پالن ساده ساختمانی  با نرم افزار معماری1

sketch up20مدل سازی سه بعدی  با نرم افزار معماری2

20ماکت سازی ساده ساختمان با فوم و یونولیتمعماری3

15آجرچینی ساده     معماری4

20کاشی کاری ساده دیوار     معماری5

12نصب کاغذ دیواری     معماری6

12(3Dپوشش ) نصب پوسترهای دیواری طرح برجسته  معماری7

14رنگ کاری سطح دیوار     معماری8
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10استفاده از ماشین حساب در محاسباتامور مالی و بازرگانی1

6بازیابی اطالعات سیستمهای  رایانه ای به روش سادهفناوری اطالعات1

15وبالگ نویسی مقدماتی فناوری اطالعات2

15میکس فیلم و صدا به روش سادهفناوری اطالعات3

Ulead11میکس و مونتاژ فیلم توسط نرم افزار فناوری اطالعات4

adobe animate19ساخت فیلم متحرک با فناوری اطالعات5

Arc Soft Media Converter12کار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم  فناوری اطالعات6

17مقدماتی++     Cبکارگیری مفاهیم برنامه نویسی فناوری اطالعات7

20برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتیفناوری اطالعات8

camtasia19تولید محتوا با فناوری اطالعات9

snagit18تولید محتوا با فناوری اطالعات10

MMB20ساخت چند رسانه ای ساده با فناوری اطالعات11

dream weaver18طراحی مقدماتی ساده صفحات وب  با فناوری اطالعات12

HTML18طراحی مقدماتی ساده صفحات وب  با فناوری اطالعات13

20برنامه نویسی پایتون مقدماتیفناوری اطالعات14

17اسمبل سیستم کامپیوتری سادهفناوری اطالعات15

16مقابله با تهدیدات شبکه های مجازیفناوری اطالعات16

16نصب نرم افزار و سیستم عامل، پارتیشن بندی و مدیریت درایوها و رایت سی دیفناوری اطالعات17

18 مقدماتیswish mxکار با فناوری اطالعات18

Windows14کار با سیستم عامل فناوری اطالعات19

16کار با اینترنتفناوری اطالعات20

Word13واژه پردازی با فناوری اطالعات21

PowerPoint16ارائه مطلب با فناوری اطالعات22

Illustrator18ایجاد اشیاء سه بعدی در فناوری اطالعات23

In Design16چیدمان متن و اشیاء با فناوری اطالعات24

Max 3ds17رسم تصاویر دوبعدی در فناوری اطالعات25

Photoshop18کار با تصاویردرفناوری اطالعات26

19راه اندازی و کار با موبایل و تبلتفناوری اطالعات27

Excel12رسم جدول و نمودار با فناوری اطالعات28

Corel Draw20طراحی گرافیک ساده با نرم افزار فناوری اطالعات29
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10بکارگیری اصول حقوق شهروندیخدمات آموزشی1

10استفاده بهینه از زمانخدمات آموزشی2

12انجام طرح های پژوهشی مقدماتیخدمات آموزشی3

10رو خوانی و روانخوانی قرآن کریمخدمات آموزشی4

15در کتابداری (مقدماتی)استفاده از اصول رده بندی دیوئیخدمات آموزشی5

25تندخوانی مقدماتیخدمات آموزشی6

16بکارگیری اصول فن بیان مقدماتیخدمات آموزشی7

17همکاری در بهینه سازی دخل و خرج خانوادهخدمات آموزشی8

18شناسایی فرصت های کسب و کار در گردشگری محلیگردشگری1

20(سطح مقدماتی)مکالمه با گردشگران  به زبان انگلیسی گردشگری2

17راهنمایی موزهگردشگری3

20(بوم گردشگری)راهنمایی اکوتوریسم گردشگری4

20راهنمایی عمومی گردشگریگردشگری5

15راهنمایی گردشگری فرهنگیگردشگری6

18راهنمایی گردشگری محلیگردشگری7

18پرورش ماهیان آکواریومی امورشیالت و آبزی پروری1

16تکثیر گل در گلدان امور باغی1

19تهیه جوانه هاامور باغی2

18هرس کردن درختانامور باغی3

18خشک کردن بذرهاامور باغی4

18کاشت نهال ارگانیک امور باغی5

12نگهداری گل های آپارتمانیامور باغی6

17پیوند زنی  امور باغی7

18نگهداری و پرورش کاکتوسامور باغی8

17سفره آرایی و چیدمان میزخدمات تغذیه ای1

20تهیه انواع ساالد و سس مایونزخدمات تغذیه ای2

20پخت فست فودهای تازهخدمات تغذیه ای3

10(خوراک نودل با سبزیجات و کوکوی سبزیجات)پخت غذاهای گیاهی خدمات تغذیه ای4

15(کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان)پخت غذاهای ایرانی خدمات تغذیه ای5

17(ناگت مرغ ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی)پخت غذاهای فرنگی خدمات تغذیه ای6

15پخت غذاهای گیاهی آش و سوپخدمات تغذیه ای7
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20پخت چلو ساده و خورش خدمات تغذیه ای8

15پخت ماهیخدمات تغذیه ای9

20پیتزاپزیخدمات تغذیه ای10

10تهیه اسنک با نان تست خدمات تغذیه ای11

20پخت انواع پلوخدمات تغذیه ای12

10تهیه نوشیدنی های سرد خدمات تغذیه ای13

10تهیه نوشیدنی های گرمخدمات تغذیه ای14

17پخت کیک سادهخدمات تغذیه ای15

17(حلوای ساده و شله زرد-  فرنی)پخت دسرهای سنتی خدمات تغذیه ای16

15تهیه دسرهای ژله ای و تزریقیخدمات تغذیه ای17

18پخت شیرینی های ساده و بدون فرخدمات تغذیه ای18

20مسگری تزیینی(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 1

21قلم زنی روی مس و برنج باطرح های سنتی ساده(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 2

15معرق کاشی شکسته(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 3

15سفالگری ساده بدون چرخ(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 4

15آیینه کاری(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 5

17ساخت زیورآالت ساده چوبی(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 6

20دوخت کیف چرمی دست دوز(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 7

20معرق کاری ساده چرم(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 8

18سوخت نگاری روی چرم(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 9

10ساخت زیورآالت چرمی(چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)صنایع دستی 10

19حکاکی روی سنگ های نیمه قیمتیطال و جواهرسازی1

20ساخت زنجیر نقرهطال و جواهرسازی2

20اره کاری نقرهطال و جواهرسازی3

20ساخت حلقه نقرهطال و جواهرسازی4

18برش کاری سنگ های نیمه قیمتیطال و جواهرسازی5

18خوشنویسی روی سنگ های نیمه قیمتیطال و جواهرسازی6



استانداردهای آموزشی ایران مهارت 

20ساخت بطری تزیینیهنرهای تزئینی1

18(طرح های ساده)ساخت عروسک های خمیر چینی هنرهای تزئینی2

19طرح ریزی با میخهنرهای تزئینی3

12تابلوسازی با گل خشکهنرهای تزئینی4

19پتینه هفت سین بر روی سفال خام هنرهای تزئینی5

15شمع سازی سادههنرهای تزئینی6

16مرصع کاریهنرهای تزئینی7

12سبزی آرائی سادههنرهای تزئینی8

12میوه آرائی سادههنرهای تزئینی9

19ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی هنرهای تزئینی10

15(گل پارچه ای آهار زده)ساخت انواع گل های مصنوعی  هنرهای تزئینی11

12پارچه سازی تزئینی ساده هنرهای تزئینی12

15(گل بلندر )ساخت انواع گل های مصنوعی هنرهای تزئینی13

15(گل چینی)ساخت انواع گل های مصنوعی هنرهای تزئینی14

12گل آرایی ساده گل های خشکهنرهای تزئینی15

12گل آرائی ساده گل های تازه و طبیعیهنرهای تزئینی16

19بافت انواع وسایل تزئینی با حصیر(بافت)صنایع دستی1

19(چاکدار و بدون چاک)گلیم بافی (بافت)صنایع دستی2

19(پیچ بافی و سوزنی)گلیم بافی (بافت)صنایع دستی3

15بافت عروسک های تزئینی(بافت)صنایع دستی4

15بافت لوازم تزیینی با قالب(بافت)صنایع دستی5

15بافت کاله، جوراب ،کفش با دو میل (بافت)صنایع دستی6

21(تاپستری)بافت گلیم بدون دار (بافت)صنایع دستی7

15مکرومه بافی ساده(بافت)صنایع دستی8

10بررسی فنون دروازه بانی در فوتبالصنعت ورزش1

12تجزیه و تحلیل ساده فوتبالصنعت ورزش2

10بهبود حاصلخیزی خاک باغچه و گلدان با استفاده از فناوری نانو فناوری نانو1


