
 جمهوری اسالمی ایران
    وزارت آموزش و پرورش              معاونت آموزشی

 
 دارد:پیوست   29/3/80:        تاریخ   20196/400: شماره

  
 رای صادره در دویست و چهل و چهارمین و دویست و چهل و پنجمین

 جلسه گروه دوم شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش
 )آموزش و پرورش متوسّطههیأت اجرایی نظام (

 8/3/80  و  21/1/80مورخ 
 شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف آموزش متوسّطه : موضوع

 »واحدی-سه ساله متوسّطه سالی«با دروس دورۀ 
 
 

 : تعاریف-فصل اول
 : »  ساله متوسّطه 6 « دورۀ -الف

طـول تحـصیل   . ۀ متوسّطه می شددانش آموز پس از اتمام دورۀ شش ساله ابتدایی وارد دور  
تقـسیم مـی شـد و       ) سـیکل اول و سـیکل دوم      ( سال بود که بـه دو دورۀ سـه سـاله             6در این دورۀ    

آموز پس از گذراندن سیکل دوم و موفقیت در امتحانات نهایی پایه شـشم متوسّـطه، بـه اخـذ                     دانش
 .مدرک دیپلم در رشتۀ مربوط نائل می شد

 . در واحدهای آموزشی متوسّطه به اجرا در آمد1336این دوره از مهرماه سال 
 

 :» ساله متوسّطه 4 « دورۀ -ب
دانش آموز پس از اتمام دورۀ پنج ساله ابتدایی و دورۀ سـه سـاله راهنمـایی تحـصیلی وارد                    

 سال بود و دانش آموز پس از گذراندن این دوره           4طول تحصیل در این دورۀ      . دورۀ متوسّطه می شد   
نات نهایی پایه چهارم متوسّطه، بـه اخـذ مـدرک دیـپلم در رشـتۀ مربـوط نائـل                    و موفقیت در امتحا   

 .شد می
 . در واحدهای آموزشی متوسّطه به اجرا در آمد1353این دوره از مهرماه سال 

 : » واحدی-سه ساله متوسّطه به شیوه نیم سالی « دورۀ -ج
راهنمـایی تحـصیلی وارد     دانش آموز پس از اتمام دورۀ پنج ساله ابتدایی و دورۀ سـه سـاله                

 نیمسال  2طول تحصیل در این دوره سه سال و هر سال تحصیلی مشتمل بر              . می شد  دورۀ متوسّطه   
و یک دورۀ تابستانی بود و دروس به شیوه واحدی در نیمسال هـای تحـصیلی و دورۀ تابـستانی بـه                      

ر رشـتۀ مربـوط، بـه        واحد درسـی د    96دانش آموز پس از گذراندن حداقل       . دانش آموز ارائه می شد    
 .اخذ مدرک دیپلم نائل می شد

 . به تدریج در واحدهای آموزشی متوسّطه به اجرا در آمد1371این دوره از مهرماه سال 



 

 :»  واحدی-سه ساله متوسّطه به شیوه سالی « دورۀ -د
دانش آموز پس از اتمام دورۀ پنج ساله ابتدایی و دورۀ سـه سـاله راهنمـایی تحـصیلی وارد                    

می شود، طول تحصیل در این دورۀ سه سال اسـت و دروس بـه شـیوه واحـدی و بـه              ۀ متوسّطه   دور
صورت پیوسته در طول سال تحصیلی به دانش آموز ارائه می شود و دانـش آمـوز پـس از گذرانـدن                      

 . واحد درسی در رشتۀ مربوط به اخذ مدرک دیپلم نائل می شود96حداقل 
 .احدهای آموزشی متوسّطه به اجرا در آمد در و1378این دوره از مهرماه سال 

 
  شیوه اجرا-فصل دوم

متقاضی موضوع این شیوه نامه پس از تطبیق وضعیت و بـر اسـاس کارنامـه تطبیـق مجـاز                     -1
خواهد بود به عنوان دانش آمـوز صـرفاً در واحـدهای آموزشـی بزرگـساالن و یـا بـه شـیوه                       

شــی دورۀ متوسّــطه بزرگــساالن و مطــابق مفــاد آیــین نامــه آموز) متفرقــه(داوطلبــان آزاد 
 .داوطلبان آزاد داخل کشور ادامه تحصیل دهد

 

 :» ساله متوسّطه6«تطبیق کارنامه های دورۀ  -2
 برابر رأی صادره در یکصدو هشتاد و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مـورخ                 -1-2

ارنامه قبـولی سـال     یا ک ) سیکل اول ( گواهی نامه پایان تحصیالت دورۀ اول متوسّطه         19/12/58
لـذا دارنـده    . سوم متوسّطه در حکـم گـواهی نامـه پایـان دورۀ راهنمـایی تحـصیلی مـی باشـد                   

نامه یا کارنامه فوق می تواند بـا رعایـت سـایر شـرایط دروس پایـه اول دورۀ متوسّـطه را                       گواهی
ت دروس  هدایت تحصیلی این قبیل افراد صرفاً بر اساس نمرا        . انتخاب کرده و ادامه تحصیل دهد     

 .پایه اول متوسّطه برابر ضوابط مربوط انجام می شود
به عنوان قبول   ) در همه رشته ها   ( دارنده کارنامه قبولی پایه چهارم متوسّطه دورۀ مذکور          -2-2

شناخته می شود و کلیـه واحـدهای        »  واحدی -سه ساله متوسّطه به شیوه سالی     «پایه اول دورۀ    
برای این  . به عنوان قبولی از وی پذیرفته می شود       ) ل دروس برابر جدو (درسی پایه اول متوسّطه     

قبیل افراد تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی ضروری نیست و این قبیـل افـراد مـی تواننـد در                    
یکی از رشته های شاخۀ نظری یا شاخۀ کاردانش موجود در منطقه به انتخـاب خـود ثبـت نـام                     

 .کنند و ادامه تحصیل دهند
ه قبولی پایه پنجم و یا مردودی پایه ششم دورۀ مذکور در همـه رشـته هـا                   دارنده کارنام  -3-2

 .می تواند به یکی از روش های ذیل ادامه تحصیل دهد
در یکی از رشته هـای شـاخۀ        ) 1( در امتحانات نهایی دروس مندرج در جدول شماره          )الف

 دی ماه شـرکت کنـد و   در نوبت های خرداد، شهریور و) متفرقه(نظری صرفاً به صورت داوطلب آزاد     
درکلیه دروس مذکور، گواهی نامه پایان تحصیالت دورۀ سه ساله متوسّطه           در صورت اخذ نصاب قبولی      

 .رشتۀ مربوط در شاخۀ نظری را دریافت کند



 در صورت تمایل به ادامه تحصیل در شاخۀ کـاردانش کارنامـه قبـولی پایـه پـنجم وی                    )ب
و تکمیل مهارت پذیرفتـه مـی شـود و مـی توانـد بـا ارائـه                  معادل دروس عمومی، انتخابی، اختیاری      

گواهی نامه های استاندارد های مهارت در یکی از رشته های مهارتی شاخۀ کاردانش به اخـذ دیـپلم          
 .در رشتۀ مهارتی مربوط نائل شود

 دارنده کارنامه قبولی پایه پنجم دورۀ مـذکور در رشـته هـای فنـی و حرفـه ای و                     -تبصره
می توانـد در امتحانـات نهـایی یـا داخلـی دروس منـدرج در                ) وه بر بندهای الف و ب     عال(کشاورزی  

یکی از رشته های مرتبط شاخۀ فنی و حرفه ای صرفاً به صـورت داوطلـب آزاد                 ) 1/1(جدول شماره   
در نوبتهای خرداد، شهریور و دی ماه شرکت کند و در صورت اخذ نـصاب قبـولی در کلیـه            ) متفرقه(

هی نامه پایان تحصیالت دورۀ سه ساله متوسّطه رشـتۀ مربـوط در شـاخۀ فنـی و                  دروس مذکور، گوا  
 .حرفه ای را دریافت کند

 
 :» ساله متوسّطه4«تطبیق کارنامه های دورۀ  - 3

سـه   « دارنده کارنامه قبولی پایه اول متوسّطه دورۀ مذکور به عنوان قبول  پایه اول دورۀ                 -1-3
برابر (شناخته می شود و کلیه واحدهای درسی پایه اول          » ی واحد -ساله متوسّطه به شیوه سالی    

برای این قبیل افراد تنظیم نمون بـرگ        . به عنوان قبولی از وی پذیرفته می شود       ) جدول دروس 
هدایت تحصیلی ضروری نیست و می تواننـد در یکـی از رشـته هـای شـاخۀ نظـری یـا شـاخۀ                        

 .ند و ادامه تحصیل دهندکاردانش موجود در منطقه به انتخاب خود ثبت نام کن
به عنوان قبول ) در همه رشته ها( دارنده کارنامه قبولی پایه دوم متوسّطه دورۀ مذکور -2-3

پایه دوم دورۀ متوسّطه سالی واحدی شناخته می شود و می تواند در یکی از رشته های شاخۀ 
 واحدهای درسی در این صورت کلیه. نظری به انتخاب خود ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد

 . شود می دهد به عنوان قبولی از وی پذیرفته می  پایه های اول و دوم رشته ای که ادامه تحصیل
 

چنانچه این قبیل افراد تمایل به ادامه تحصیل در شاخۀ کاردانش داشته باشـند کارنامـه قبـولی           
یرفتـه مـی شـود و    پایه دوم آنان معادل دروس عمومی، انتخابی، اختیاری، کـارورزی از آنـان پذ    

و ارائـه گـواهی نامـه هـای         ) به اسـتثنای کـارورزی    (توانند با گذراندن دروس تکمیل مهارت        می
بـه  ) مطـابق جـدول دروس    (استانداردهای مهارت در یکی از رشته های مهارتی شاخۀ کاردانش           

 .اخذ دیپلم کاردانش در رشتۀ مهارتی مربوط نائل شوند
 سوم و یا مردودی پایه چهارم دورۀ مذکور در همـه رشـته هـا             دارنده کارنامه قبولی پایه    -3-3

 .می تواند به یکی از روشهای ذیل ادامه تحصیل دهد
در یکی از رشته هـای شـاخۀ        ) 1( در امتحانات نهایی دروس مندرج در جدول شماره          )الف 

ت در نوبت های خـرداد، شـهریور و دی مـاه شـرک            ) متفرقه(نظری صرفاً به صورت داوطلب آزاد       
کند و در صورت اخذ حد نصاب قبولی در کلیه دروس مذکور، گواهی نامه پایان تحصیالت دورۀ                 

 .سه ساله متوسّطه رشتۀ مربوط در شاخۀ نظری را دریافت کند



 در صورت تمایل به ادامه تحصیل در شـاخۀ کـاردانش کارنامـه قبـولی پایـه سـوم وی                     )ب 
 مهارت پذیرفته می شود و می تواند بـا ارائـه            معادل دروس عمومی، انتخابی، اختیاری و تکمیل      

گواهی نامه های استانداردهای مهارت در یکی از رشته های مهارتی شـاخۀ کـاردانش بـه اخـذ                   
 .دیپلم در رشتۀ مهارتی مربوط نائل شود

 دارنده کارنامه قبولی پایه سوم و یا مردودی پایه چهارم فنی و حرفه ای و کشاورزی و                  -تبصره
ده کارنامه قبولی پایه چهـارم و یـا مـردودی پایـه پـنجم دورۀ پـنج سـاله فنـی و                       همچنین دارن 

می تواند در امتحانات نهایی یا داخلی دروس مندرج         ) عالوه بر بندهای الف و ب     (ای شبانه    حرفه
یکی از رشته هـای مـرتبط شـاخۀ فنـی و حرفـه ای صـرفاً بـه صـورت                     ) 1/1(در جدول شماره    

نوبتهای خرداد، شهریور و دی ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب             در  ) متفرقه(داوطلب آزاد   
قبولی در کلیه دروس مذکور، گواهی نامه پایان تحصیالت دورۀ سه ساله متوسّطه رشتۀ مربـوط                

 .در شاخۀ فنی و حرفه ای را دریافت کند
 

 :» واحدی-سه ساله به شیوه نیم سالی «تطبیق کارنامه های دورۀ  - 4
برابـر  »  واحدی -سه ساله متوسّطه به شیوه نیم سالی      «صیلی دانش آموز دورۀ      کارنامه تح  -1-4

 و در شاخۀ فنی و حرفه ای جداول         4/2 الی   1/2در شاخۀ نظری جداول شماره      (جداول پیوست   
سـه سـاله     «با عناوین دروس دورۀ     ) 4 و در شاخۀ کاردانش جدول شماره        39/3 الی   1/3شماره  

مطابقت داده می شود و نمرات قبولی دروس منـدرج در ایـن             »  واحدی -متوسّطه به شیوه سالی   
منظور خواهـد شـد و دانـش آمـوز بایـد            »  واحدی -شیوه سالی  «کارنامه برای دروس معادل در      

 .مابقی دروس را با رعایت سایر شرایط انتخاب کند و بگذراند
 - نـیم سـالی  سه ساله متوسّـطه بـه شـیوه    « در مواردی که چند عنوان درسی از دورۀ       -تبصره
»  واحـدی  -سه ساله متوسّـطه بـه شـیوه سـالی         «رابر یک عنوان درسی دورۀ      مجموعاً ب » واحدی

مجمـوع حاصلـضرب نمـره      (تطبیق شود، میانگین وزنی آخرین نمرات دانش آموز در آن دروس            
به عنوان نمره بـرای درس      ) هر درس در تعداد واحدهای آن، تقسیم بر مجموع واحدهای دروس          

 . نصاب قبولی برسد از وی پذیرفته می شودمعادل منظور خواهد شد و در صورتی که به
 
بـه یکـی از     »  واحـدی  -سه ساله متوسّطه به شیوه نیم سـالی       « دانش آموزی که در دورۀ       -2-4

شاخه های نظری یا کاردانش هدایت تحصیلی شده باشد پـس از تطبیـق دروس بـا                   رشته های 
ته ادامه تحصیل خواهـد     در همان شاخه و رش    »  واحدی -سه ساله متوسّطه به شیوه سالی     «دورۀ  
برای دانش آموزی که هدایت تحصیلی نشده است و یا متقاضی تغییر رشته می باشد پـس                 . داد

تعیـین  (از تطبیق دروس، مطابق آیین نامه آموزشی دورۀ متوسّطه بزرگساالن هدایت تحـصیلی              
 .انجام می شود) یا تغییر رشته

 



بیق می تواند در یکی از رشته های شاخۀ          دانش آموز شاخۀ فنی و حرفه ای پس از تط          -تبصره

کاردانش یا شاخۀ نظری به تمایل خود ادامه تحصیل دهد در این صورت دروس عمـومی وی بـا             

 واحدی مطابقت داده و پذیرفته می شود و سایر دروس گذرانده شـده بـه میـزان                  -دروس سالی 

انتخابی و اختیـاری در     واحدهای تعیین شده به عنوان دروس انتخابی در شاخۀ نظری یا دروس             

 . شاخۀ کاردانش مورد پذیرش قرار می گیرد

 گواهی نامه های مهارتی که مشخصات آنها در فهرست مشخصات رشـته هـای مهـارتی                 -3-4

 واحدی درج شده باشد به میزان واحدهای تعیین شده در همان            -شاخۀ کاردانش به شیوه سالی    

شخصات این گواهی نامه هـا در جـدول دروس          رشتۀ مهارتی قابل پذیرش می باشد و چنانچه م        

 واحدی درج نشده باشد لـیکن در جـدول مجموعـه رشـته هـای مهـارتی قبلـی شـاخۀ                      -سالی

کاردانش تعریف شده باشد به میزان واحدهای تعیین شده معادل دروس اختیاری و کارورزی در          

ـ       . رشتۀ مهارتی مربوط از آنان پذیرفته می شود        ی نمـرات عملـی و      در این صـورت میـانگین وزن

نظری گواهی نامه مهارت ارائه شده به جای نمره درس اختیاری و یا کارورزی منظور و موضـوع                  

 .  در ستون مالحظات کارنامه توضیح داده می شود

 چنانچه دانش آموزی در شیوه نیم سالی واحدی دروسی را گذرانده باشد که بـر اسـاس                   -4-4

 تطبیـق نباشـد، ایـن دروس را مـی تـوان بـه میـزان                 جدول مربوط با دروس سالی واحدی قابل      

در ایـن صـورت نمـره       . واحدهای تعیین شده به عنوان واحدهای دروس انتخابی از وی پـذیرفت           

درس گذرانده شده به جای نمره درس انتخابی منظور و موضـوع در سـتون مالحظـات کارنامـه                   

 .توضیح داده می شود

  

 :سایر موارد  -5

 آیین نامه آموزشی دورۀ متوسّطه بزرگـساالن و داوطلبـان آزاد داخـل            86 در اجرای ماده     -1-5

متوسّطه چنانچـه بخواهنـد دیـپلم       )  ساله 3 ساله،   4 ساله،   6(کشور، فارغ التحصیالن دوره های      



غیر متناظر با دیپلم خود در شـاخۀ نظـری را      »  واحدی -سه ساله متوسّطه به شیوه سالی     «دورۀ  

 این شیوه نامه در امتحانات      3-3 و   2-3ش آموزان موضوع بند های      کسب کنند، باید همانند دان    

دروس رشتۀ مورد نظر شرکت کنند و در صورت موفقیت دیپلم رشـتۀ مربـوط بـه آنـان اعطـاء                     

شود و چنانچه متقاضی دریافت دیپلم رشته های شاخۀ کاردانش باشـند بایـد گـواهی نامـه                   می

تی را از طریق دستگاه متولی استاندارد اخـذ و          های مهارت تعریف شده در قالب یک رشتۀ مهار        

را امتحـان   ) به استثنای درس کـارورزی    (ارائه کنند و نیز دروس تکمیل مهارت رشتۀ مورد نظر           

 .داده و با موفقیت بگذرانند

و )  3-1(و )  2-2 ( نمرات دروس کارنامه تطبیق داده شده دانش آموز موضوع بند هـای    -2-5

از آنان پذیرفته می شـود و       ) ×(ه عنوان قبولی و با درج عالمت        این شیوه نامه ب   )  2-3(

نمرات این دروس در محاسبه معدل کل دانش آموزان منظور نخواهد شـد، لـذا معـدل                 

کل آنان صرفاً بر اساس نمرات مکتـسبه از مـابقی دروس کـه آنهـا را انتخـاب کـرده و                   

 .گذرانده اند محاسبه می شود

 و تبـصره آن     3-3 و تبصره آن،     2-3دانش آموزان موضوع بندهای      کارنامه و گواهی نامه      -3-5

 این شیوه نامه که موفق بـه اخـذ گـواهی نامـه پایـان تحـصیالت دورۀ سـه سـاله          5-1و  

 .شوند فاقد معدل خواهد بود متوسّطه می

سـه سـاله متوسّـطه بـه        « دانش آموزی که قبالً با استفاده از شیوه نامه تطبیـق در دورۀ               -4-5

تحصیل کرده، ولـی تحـصیل وی بـه پایـان نرسـیده اسـت در                »  واحدی -مسالیشیوه نی 

کارنامـه شـیوه نـیم      »  واحـدی  -سه ساله متوسّطه به شیوه سالی     « صورت انتقال به دورۀ     

 .سالی واحدی وی مالک تطبیق خواهد بود

موزش و   دانش آموز و داوطلب آزاد متقاضی تطبیق باید جهت انجام امور تطبیق خود به اداره آ                -5-5

پرورش مربوط مراجعه کند و اداره آموزش و پرورش نیز پـس از بررسـی کارنامـه هـا و مـدارک          

تحصیلی وی حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور کارنامه تطبیق بر اساس رشتۀ مربوط                



 39/3 الـی    1/3 و   4/2 الی   1/2 و جداول شماره     5/5 الی   5برابر نمون برگ های پیوست شماره       (

این کارنامه در دو نسخه تنظـیم و نـسخه اول بـرای ثبـت نـام، تحویـل                   . دام خواهد کرد  اق) 4و  

 .داوطلب و نسخه دوم جزء سوابق در اداره آموزش و پرورش نگهداری می شود

 اداره آموزش و پرورش در صورت صالحدید می تواند انجام امـور تطبیـق دانـش آمـوزان را بـه             -تذکر

 .الن به تفکیک جنس و شاخۀ تحصیلی تفویض کندیکی از واحدهای آموزشی بزرگسا

و کارنامـه   »  سـاله متوسّـطه    4«و  »  ساله متوسّطه  6«  کارنامه های قبولی نظام قدیم دوره های         -6-5

دانش آموز باید پس از طی مراحل تطبیق با عبارت          » سه ساله متوسّطه نیمسالی واحدی    « دورۀ  

 .مهر شود » واحدی تطبیق داده شد-بر اساس دروس سالی« 

 دانش آموز باید هزینه انجام امور تطبیق را برابـر تعرفـه ای کـه از سـوی اداره کـل آمـوزش و                -7-5
از محل این درآمد اداره کل آموزش و پرورش بـرای           . پرورش استان اعالم می شود پرداخت کند      

 .افرادی که انجام تطبیق را به عهده دارند برابر حق الزحمه پرداخت می کند
 

 
شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف آموزش متوسّطه           : موضوع

ط در  و جـداول مربـو    »  واحـدی  -سه ساله متوسّطه سالی   « با دروس دورۀ    
دویست و چهل و چهارمین و دویست و چهل و پنجمین جلـسه گـروه دوم       

 بـه   8/3/80 و   21/1/80شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش مـورخ          
 . تصویب رسید

 .صحیح است به مورد اجرا گذارده شود
 علی اصغر فانی
 معاون آموزشی

 
 جهت اطالع و اقدام الزم ایفاد ...........................................................................سازمان/ اداره کل/ به دفتر: رونوشت

 .شود می
 
 
 

 



  
 2-3 عناوین دروس شاخۀ نـظری که دانش آموزان بندهای -1جدول شماره 

 .باید در امتحان نهایی آن دروس شرکت کنند    5-1 و 3-3و 
 
 
 عناوین دروس عنوان رشتهردیف

 

1 
 

 ت و علوم انسانیادبیا
   -)2( تاریخ ایران و جهان -ویژه علوم انسانی ) 3(عربی 

  -  آرایه های ادبی-ادبیات فارسی تخصصی
 

2 
 

 علوم تجربی
  – زمین شناسی -و آزمایشگاه ) 3(شیمی 

  -و آزمایشگاه) 2(زیست شناسی 
 

3 
 

  فیزیک-ریاضی
  -و آزمایشگاه) 3( فیزیک - جبر و احتمال-حسابان 

  -و آزمایشگاه) 3(یمی ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  عناوین دروس شاخۀ فنی و حرفه ای که دانش آموزان-1/1جدول شماره 
   3-3 و 2-3 رشته های فنی و حرفه ای موضوع  بندهای 

 .باید در امتحان نهایی آن دروس شرکت کنند
 
 

 عناوین دروس عنوان رشته ردیف

 رزشی وجدول مسابقات -خت تاسیسات و اماکن ورزشی شنا-)1(فیزیولوژی  تربیت بدنی 1

  فرآوری مواد معدنی- اکتشاف معدن-)2(فیزیک  معدن 2

  محاسبات فنی تخصصی-  اجزاء ماشین-حفاظت و ایمنی صنایع فلزی 3

  طراحی اندام و لباس-)2( الگو -الیاف نساجی طراحی و دوخت 4

  زبان تخصصی-هواشناسی -مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری ناوبری 5

  مبانی هیدرولیک صنعتی-  استاتیک و دینامیک مقدماتی-محیط زیست دریایی مکانیک موتورهای دریایی 6

 )2( فیزیک -)2( مبانی برق -مبانی و مخابرات و رادیو الکترونیک و مخابرات دریایی 7

 خابرات و رادیو مبانی م-)2(الکترونیک عمومی ) 1(مدارهای الکتریکی  الکترونیک 8

 AC ماشین های الکتریکی -DC  ماشین های الکتریکی -)1(مدارهای الکتریکی الکتروتکنیک 9

  عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی فرآیندهای شیمیایی-شیمی تجزیه صنایع شیمیایی 10

  حقوق خانواده در اسالم- روانشناسی رشد-بهداشت خانواده مدیریت خانواده  11

  سردخانه و انبار- اصول تغذیه-اصول کنترل کیفیت ایع غذاییصن 12



  هندسه ترسیمی-)2( محاسبات فنی -)2(نقشه کشی  نقشه کشی عمومی 13

  رسم فنی تخصصی-) 1( اجزاء ماشین-)2(محاسبات فنی  ساخت و تولید 14

  شیمی تخصصی سرامیک- محاسبات در سرامیک-ماشین آالت سرامیک سرامیک  15

  تاسیسات برودتی- تاسیسات حرارتی-نقشه کشی تاسیسات تاسیسات 16

  برنامه سازی تجارتی- آشنایی با شبکه-زبان تخصصی کامپیوتر 17

  رسم مدل قالب- محاسبات فنی تخصصی-اصول متالورژیکی ریخته گری متالورژی  18

  مبانی تصویر سازی-)2( طراحی -علم مناظر و مرایا گرافیک 19

  عناصر و جزئیات- تاسیسات ساختمان-متره و برآورد  کشی معمارینقشه 20

  محاسبات فنی تخصصی- مواد شناسی-فن آوری چاپ چاپ 21

  تاسیسات نساجی- چاپ و تکمیل نساجی-بافندگی صنایع نساجی 22

  حسابداری شرکتها -حسابداری صنعتی - )2(اصول حسابداری  حسابداری بازرگانی 23

  اجزاء ماشین-)2( محاسبات فنی -رسم فنی تخصصی درومکانیک خو 24

 - فن آوری ساختمانهای فلزی-مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان ساختمان 25
 ساختمانهای بتنی

  - تکنولوژی سازه های چوبی-خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنایع چوب و کاغذ 26
  صنایع چوب-) 2(محاسبات فنی

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه های شاخه نظری رشت
 
 
 لوم تجربي ع -١/٢
  ادبيات و علوم انساني – ٢/٢
  فيزيك – رياضي – ٣/٢
  علوم و معارف اسالمي – ٤/٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


