
 
  آموزش وپرورش استان یزد اداره کل

   متوسطه معاونت آموزش
  فنی وحرفه ای وکاردانشهای آموزش  اداره

  

  تحلیلی نرخ قبولی دروس نهائیتحلیلی نرخ قبولی دروس نهائیگزارش گزارش 
  

      شاخه فنی و حرفه ای شاخه فنی و حرفه ای   

  1391-92تحصیلی تحصیلی   سالسال
 
  

  :تنظیم تهیه و                              
  حرفه ای فنی و کارشناسی                                                                 

   92 ماه ذرآ



 

  



  فهرست عناوین
  صفحه  عنوان                                       

  الف پیشگفتار
  ب  چکیده

  52الی  1  گزارش تحلیلی نرخ قبولی دروس تخصصی نهائی    : 1جدول شماره
  صفحه  نمودارشماره   رشته

  35الی  62  10الی        1نمودار شماره      الکتروتکنیک
  54الی   63  20الی       11  نمودار شماره   الکترونیک
  55 الی  46   30الی       21نمودار شماره     تاسیسات

  65الی   56    40 الی     31نمودار شماره     تربیت بدنی
  75الی  66  50الی      41نمودار شماره    حسابداری

  85 الی  76  60الی       51نمودار شماره    ساخت و تولید
   95الی  86  70الی      61 ماره   نمودار ش ساختمان
   105الی  96  80الی      71 نمودار شماره    سرامیک

  107الی  106  82الی      81 نمودار شماره    صنایع چوب و کاغذ
  109الی  108  84الی       83نمودار شماره    صنایع شیمیایی
  111الی  110  86الی      85 نمودار شماره    صنایع غذایی
  187الی  186   162الی    161 نمودار شماره    صنایع فلزی



  ادامه فهرست

  صفحه  شماره نمودار  رشته

  121الی  112  96الی        87 نمودار شماره    طراحی و دوخت

  131الی  122  106الی         97نمودار شماره    کامپیوتر

  141الی  132 116الی      107 نمودار شماره    کودکیاری

  151الی  142   126الی      117 نمودار شماره    گرافیک

  153الی  152  128الی      127 نمودار شماره    مدیریت خانواده

  163الی  154  138الی      129 نمودار شماره    مکانیک خودرو

  173الی  164  148الی      139 نمودار شماره    بردارینقشه 

  175الی  174  150الی      149 نمودار شماره    نقشه کشی عمومی

  185الی  176   160الی      151 نمودار شماره     نقشه کشی معماری

  189الی  188   164الی      163 نمودار شماره     کلیه رشته های صنعت و رشته کامپیوتر 3ریاضی 

  193الی    190   168الی      165 نمودار شماره      کلیه رشته ها 3دین و زندگی 
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پیشگفتار
  

به نـوعی   ،پرورش استان ای آموزش و حرفه فنی و ۀبا سالم و احترام و عرض خسته نباشید حضور کلیه همکاران  ارجمندی که در امر آموزش شاخ   

منحصر بـه   جایگاهی ممتاز وحائز یتهای فراوان در عرصه های مختلف با کسب موفق این شاخه تالششان سایۀ همت و نموده اند و در  قبول مسئولیت

های فنـی   تفکیک شده از وضعیت عملکرد هنرستان و نتایج مستند مجموعه ای که پیش روی شماست حاوی اطالعات و. است گردیدهفرد در کشور 

ـ  مـی  1139- 29امتحانات نهائی کتبی خردادماه سال تحصـیلی   در حرفه ای استان و کـه آمـار اولیـه آن توسـط مـدیران محتـرم        دباش

  .فنی و حرفه ای اداره کل جمع آوری گردیده است ها با همکاری کارشناسی   هنرستان

ـ   ی و امید است اطالعات ارائه شده در این گزارش با شناساندن نقاط قوت و  ضعف استان در امتحانات نهائی،  متولیان امر برنامه ریزی شاخه فن

  .را در برنامه ریزی جهت حفظ و تعالی نقاط قوت و رفع کاستیها یاری نماید حرفه ای  استان

  : در رابطه با مطالب ارائه شده در ا ین مجموعه الزم به ذکر است که  
آن درس را، همـراه بـا مقایسـه     میانگین نمرهو دیگری  درصد قبولیبرای هر درس در رشته،  دو نمودار در دو صفحه مجزا رسم شده است که یکی  - 1

 . هنرستانها نشان می دهد
  .وضعیت تمام دروس آن رشته، در نمودارها نشان داده شده است...) -صنایع غذائی-صنایع چوب و کاغذ-تربیت بدنی(برای تک رشته محل ها   -2
باشد لذا عالوه بر مقایسه این درس در هر رشته، وضـعیت   میبرای کلیه رشته های زمینه صنعت و رشته کامپیوتر  مشترک  3از آنجا که درس ریاضی -3

 .آورده شده است 164و163قبولی کلی این درس نیز در نمودارهای 
  .آورده شده است 168الی  165باشد لذا وضعیت قبولی کلی این درس، در نمودارهای  برای تمامی رشته ها مشترک می 3از آنجا که درس دین و زندگی -4
  .امتحان نهایی ندارند امور زراعی و باغی، امور دامی، ماشین های کشاورزی ، صنایع دستیسینما ، نقاشی، ر است رشته های الزم به ذک 

  
  

  و من اهللا التوفیق  
 حرفه ای کارشناسی آموزش فنی و                                                                                                                                                   

الف



  1391-92تحصیلی  سال یزد استان فنی و حرفه ای و کشاورزیهای  هنرستان تحلیلی نرخ قبولی دروس نهاییچکیده گزارش 
    

  !بوده است% 10دروسی که درصد قبولی آنها زیر 

ف
ردی

 

مار جنسیت هنرستان منطقه رشته نام درس
آ

مر 
ن ن

گی
یان
م

 ه
یی

ها
ن

لی 
قبو

صد 
در

 0 3.44 16 دخترانه فردوس ردکانا طراحی و دوخت تاریخ هنر جهان 1

 6.67 6.1 15 پسرانه شهید باهنر بافق ساخت و تولید 3ریاضی  2

 0 1.77 15 پسرانه فنی اعظم تفت ساخت و تولید 2محاسبات فنی  3

 5.56 3.97 18 پسرانه فنی اعظم تفت صنایع فلزی محاسبات فنی تخصصی 4

 5.56 3.64 18 پسرانه فنی اعظم تفت صنایع فلزی 3ریاضی  5

 6.25 5.67 16 پسرانه فنی اعظم تفت ساخت و تولید رسم فنی تخصصی 6

 6.25 1.91 16 پسرانه فنی اعظم تفت ساخت و تولید 3ریاضی  7

 6.25 4.98 16 پسرانه فنی اعظم تفت ساخت و تولید 3دین و زندگی  8

 8.33 4.79 12 پسرانه رشیقی میبد الکترونیک 3ریاضی   9

 6.45 4.98 31 پسرانه شهید رجایی یک یزد الکتروتکنیک های الکتریکیمدار 10

 6.67 3.13 30 پسرانه انقالب اسالمی یک یزد تاسیسات 3ریاضی  11

 7.69 5.94 13 پسرانه انقالب اسالمی یک یزد ساخت و تولید 3ریاضی  12

 7.69 4.85 13 پسرانه انقالب اسالمی یک یزد ساخت و تولید 2محاسبات فنی 13

 0 4.27 12 پسرانه کارآفرین یک یزد گرافیک تاریخ هنر جهان 14

 8.33 3.76 24 پسرانه شهید منتظرقائم یک یزد الکترونیک مدارهای الکتریکی  15

 6.67 7.72 15 دخترانه هنرهای زیبای دختران دو یزد گرافیک تاریخ هنر جهان 16

 9 5.09 11 دخترانه بتملک ثا دو یزد طراحی و دوخت تاریخ هنر جهان 17
  

   3و ریاضی  3دین وزندگیس ودرو میانگین نمره استان در رصد قبولی د

  میانگین نمره  درصد قبولی  رشته  درس
  13.16  81.71  کلیه رشته ها  3دین و زندگی 

  8.35  42.22  کلیه رشته های زمینه صنعت و رشته کامپیوتر  3ریاضی 
  

  )کامپیوتر رشته-صنعت لیه رشته های ک(3رصد قبولی درس ریاضیدبرترین های 
  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول

  درصد  منطقه  هنرستان-رشته  درصد  منطقه  هنرستان-رشته  درصد  منطقه  هنرستان-رشته

  کامپیوتر
  نمونه میرجلیلیپسرانه 

یک 
 100 یزد

  الکتروتکنیک
 نمونه خادمیپسرانه 

  تکنیکالکترو 90.48 صدوق
 شهید منتظرقائم پسرانه

یک 
 84.5 یزد

  
  

  ب
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1912.8989.47دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهعالمه طباطباییابرکوه1

1912.5973.68ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهعالمه طباطباییابرکوه2

1911.2668.42مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهعالمه طباطباییابرکوه3

199.2931.58ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهعالمه طباطباییابرکوه4

1911.7268.42ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهعالمه طباطباییابرکوه5

1610.8475دین و زندگی3ساختمانپسرانهعالمه طباطباییابرکوه6

16956.25ریاضی 3ساختمانپسرانهعالمه طباطباییابرکوه7

169.5962.5ایستایی ساختمانساختمانپسرانهعالمه طباطباییابرکوه8

1610.3468.75فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهعالمه طباطباییابرکوه9

1611.4881.25فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهعالمه طباطباییابرکوه10

1611.8393.75دین و زندگی3مکانیک خودروپسرانهعالمه طباطباییابرکوه11

168.8843.75ریاضی 3مکانیک خودروپسرانهعالمه طباطباییابرکوه12

167.7337.5محاسبات فنی2مکانیک خودروپسرانهعالمه طباطباییابرکوه13

1613.19100اجزاء ماشینمکانیک خودروپسرانهعالمه طباطباییابرکوه14

1611.8493.75رسم فنی تخصصیمکانیک خودروپسرانهعالمه طباطباییابرکوه15

209.9660دین و زندگی3حسابداریپسرانهشهید صدوقیاردکان16

2013.0695اصول حسابداری2حسابداریپسرانهشهید صدوقیاردکان17

2012.690مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریپسرانهشهید صدوقیاردکان18

جدول شماره1: گزارش تحلیلی نرخ قبولی امتحانات نهایی سال سوم هنرستان های شاخه فنی وحرفه ای درسال تحصیلی 91-92

(اطالعات این جدول ابتدا بر اساس نام منطقه/ناحیه و سپس نام هنرستان مرتب گردیده است)
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2013.6390حسابداری صنعتیحسابداریپسرانهشهید صدوقیاردکان19

2011.1560حسابداری شرکتهاحسابداریپسرانهشهید صدوقیاردکان20

159.3846.67دین و زندگی3کامپیوترپسرانهشهید صدوقیاردکان21

156.2220ریاضی 3کامپیوترپسرانهشهید صدوقیاردکان22

158.633.33زبان تخصصیکامپیوترپسرانهشهید صدوقیاردکان23

1513.380شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهشهید صدوقیاردکان24

1513.6386.67بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهشهید صدوقیاردکان25

2012.5685دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید مطهریاردکان26

2010.7360ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید مطهریاردکان27

2010.1650ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید مطهریاردکان28

2010.755ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید مطهریاردکان29

207.7940مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید مطهریاردکان30

1710.7270.59دین و زندگی3الکترونیکپسرانهشهید مطهریاردکان31

178.7552.94الکترونیک عمومی 2الکترونیکپسرانهشهید مطهریاردکان32

17941.18ریاضی 3الکترونیکپسرانهشهید مطهریاردکان33

1710.6264.71مبانی مخابرات و رادیوالکترونیکپسرانهشهید مطهریاردکان34

178.5952.94مدارهای الکتریکیالکترونیکپسرانهشهید مطهریاردکان35

208.4430دین و زندگی3ساختمانپسرانهشهید مطهریاردکان36

209.5345فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهشهید مطهریاردکان37

2010.9675فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهشهید مطهریاردکان38

205.4525ریاضی 3ساختمانپسرانهشهید مطهریاردکان39

208.8450ایستایی ساختمانساختمانپسرانهشهید مطهریاردکان40
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2212.0572.73دین و زندگی3مکانیک خودروپسرانهشهید مطهریاردکان41

2210.2559.09رسم فنی تخصصیمکانیک خودروپسرانهشهید مطهریاردکان42

226.831.82ریاضی 3مکانیک خودروپسرانهشهید مطهریاردکان43

2211.4872.73اجزاء ماشینمکانیک خودروپسرانهشهید مطهریاردکان44

216.5633.33محاسبات فنی2مکانیک خودروپسرانهشهید مطهریاردکان45

1912.6284.21مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهفردوساردکان46

1915.5994.74اصول حسابداری2حسابداریدخترانهفردوساردکان47

1916.25100حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهفردوساردکان48

1913.6778.95حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهفردوساردکان49

1914.3789.47دین و زندگی3حسابداریدخترانهفردوساردکان50

163.440تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانهفردوساردکان51

161275الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانهفردوساردکان52

1615.88100کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانهفردوساردکان53

1615.16100طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانهفردوساردکان54

1610.4856.25دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانهفردوساردکان55

1612.375ریاضی 3کامپیوتردخترانهفردوساردکان56

1613.6381.25زبان تخصصیکامپیوتردخترانهفردوساردکان57

1616.11100بانک اطالعاتیکامپیوتردخترانهفردوساردکان58

1616.25100شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهفردوساردکان59

1614.1787.5دین و زندگی3کامپیوتردخترانهفردوساردکان60

2112.1571.43ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید باهنر بافق61

2111.157.14مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید باهنر بافق62
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2112.3980.95ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید باهنر بافق63

2111.2680.95ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید باهنر بافق64

2112.3780.95دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید باهنر بافق65

156.16.67ریاضی 3ساخت و تولیدپسرانهشهید باهنر بافق66

1510.2246.67اجزاء ماشینساخت و تولیدپسرانهشهید باهنر بافق67

156.0333.33محاسبات فنی2ساخت و تولیدپسرانهشهید باهنر بافق68

157.7733.33رسم فنی تخصصیساخت و تولیدپسرانهشهید باهنر بافق69

158.9546.67دین و زندگی3ساخت و تولیدپسرانهشهید باهنر بافق70

189.655.56ریاضی 3ساختمانپسرانهشهید باهنر بافق71

189.2550ایستایی ساختمانساختمانپسرانهشهید باهنر بافق72

189.9848.49فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهشهید باهنر بافق73

1810.2655.56فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهشهید باهنر بافق74

1811.1577.78دین و زندگی3ساختمانپسرانهشهید باهنر بافق75

2110.2957.14ریاضی 3مکانیک خودروپسرانهشهید باهنر بافق76

2110.2466.67اجزاء ماشینمکانیک خودروپسرانهشهید باهنر بافق77

218.3933.33محاسبات فنی2مکانیک خودروپسرانهشهید باهنر بافق78

218.2738.1رسم فنی تخصصیمکانیک خودروپسرانهشهید باهنر بافق79

2111.978.19دین و زندگی3مکانیک خودروپسرانهشهید باهنر بافق80

1614.275اصول حسابداری2حسابداریدخترانهعصمتیهبافق81

1612.6675حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهعصمتیهبافق82

1613.6481.25حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهعصمتیهبافق83

1613.0381.25مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهعصمتیهبافق84
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1614.6993.75دین و زندگی3حسابداریدخترانهعصمتیهبافق85

119.3654.55تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانهعصمتیهبافق86

1111.381.82الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانهعصمتیهبافق87

1116.43100کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانهعصمتیهبافق88

1114.07100طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانهعصمتیهبافق89

1112.6672.73دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانهعصمتیهبافق90

612.81100مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهآزادگانبهاباد91

611.2983.33ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهآزادگانبهاباد92

612.62100ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهآزادگانبهاباد93

614100ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهآزادگانبهاباد94

616.33100دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهآزادگانبهاباد95

1411.7864.28ریاضی3کامپیوتردخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت96

1412.7585.71زبان تخصصیکامپیوتردخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت97

1416.02100بانک اطالعاتیکامپیوتردخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت98

1415.89100شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت99

1416.46100دین وزندگی 3کامپیوتردخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت100

99.6644.44متره وبرآورد1نقشه کشی معماریدخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت101

912100تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریدخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت102

914.52100عناصر وجزئیات ساختمانی 1نقشه کشی معماریدخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت103

913.4688.88آشنایی بابناهای تازیخینقشه کشی معماریدخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت104

915.27100دین وزندگی 3نقشه کشی معماریدخترانهفاطمه الزهرا(س)تفت105

208.0830ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهفنی اعظمتفت106
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206.8435ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهفنی اعظمتفت107

2011.4150دین و زندگی 3الکتروتکنیکپسرانهفنی اعظمتفت108

208.8160مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهفنی اعظمتفت109

209.655ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهفنی اعظمتفت110

165.4112.5اجزاءماشینساخت و تولیدپسرانهفنی اعظمتفت111

151.770محاسبات فنی 2ساخت و تولیدپسرانهفنی اعظمتفت112

165.676.25رسم فنی تخصصیساخت و تولیدپسرانهفنی اعظمتفت113

161.916.25ریاضی 3ساخت و تولیدپسرانهفنی اعظمتفت114

164.986.25دین و زندگی 3ساخت و تولیدپسرانهفنی اعظمتفت115

1810.3650دین و زندگی 3ساختمانپسرانهفنی اعظمتفت116

188.2427.78فن آوری ساختمان های بتنیساختمانپسرانهفنی اعظمتفت117

188.8333.33فن آوری ساختمان های فلزیساختمانپسرانهفنی اعظمتفت118

185.2627.78ایستایی ساختمانساختمانپسرانهفنی اعظمتفت119

186.533.33ریاضی 3ساختمانپسرانهفنی اعظمتفت120

185.7116.67اجزاءماشینصنایع فلزیپسرانهفنی اعظمتفت121

183.975.56محاسبات فنی تخصصیصنایع فلزیپسرانهفنی اعظمتفت122

183.645.56ریاضی 3صنایع فلزیپسرانهفنی اعظمتفت123

1810.6566.67رسم فنی تخصصیصنایع فلزیپسرانهفنی اعظمتفت124

186.5611.11دین و زندگی 3صنایع فلزیپسرانهفنی اعظمتفت125

2710.1970.37مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد126

2712.0970.37اصول حسابداری2حسابداریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد127

2711.7162.96حسابداری صنعتیحسابداریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد128
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2610.2142.31حسابداری شرکتهاحسابداریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد129

2613.3696.15دین و زندگی3حسابداریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد130

97.8344.44تاریخ هنر جهانگرافیکپسرانهآیت ا... حائریدو یزد131

912.8177.78علم مناظر و مرایاگرافیکپسرانهآیت ا... حائریدو یزد132

9طراحی2گرافیکپسرانهآیت ا... حائریدو یزد133

913100مبانی تصویرسازیگرافیکپسرانهآیت ا... حائریدو یزد134

912.44100دین و زندگی3گرافیکپسرانهآیت ا... حائریدو یزد135

3311.0557.58متره و برآوردنقشه کشی معماریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد136

3212.487.5تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد137

3311.8663.64عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد138

336.1421.21آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد139

3311.4484.85دین و زندگی3نقشه کشی معماریپسرانهآیت ا... حائریدو یزد140

206.8320ریاضی 3ساختمانپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد141

٢١12.6395.25دین و زندگی3ساختمانپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد142

216.5723.81ایستایی ساختمانساختمانپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد143

219.1347.62فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد144

218.5647.62فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد145

١٨5.3316.67ریاضی 3کامپیوترپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد146

1810.3277.78دین و زندگی3کامپیوترپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد147

1810.561.11زبان تخصصیکامپیوترپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد148

1811.1750بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد149

1812.9666.67شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد150
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186.2116.67ریاضی 3نقشه برداریپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد151

١٨12.6310دین و زندگی3نقشه برداریپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد152

189.6538.89روشهای تعیین موقعیتنقشه برداریپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد153

189.3238.89نقشه برداری عمومینقشه برداریپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد154

1810.7533.33کارگاه محاسبه و ترسیم2نقشه برداریپسرانهشهدای نعیم آباددو یزد155

469.9560.87ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید چمراندو یزد156

467.9639.13ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید چمراندو یزد157

469.9754.35ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید چمراندو یزد158

4614.17100دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید چمراندو یزد159

466.8430.43مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید چمراندو یزد160

389.0747.37ریاضی 3الکترونیکپسرانهشهید چمراندو یزد161

385.0521.05مدارهای الکتریکیالکترونیکپسرانهشهید چمراندو یزد162

3810.3663.16مبانی مخابرات و رادیوالکترونیکپسرانهشهید چمراندو یزد163

388.2934.21الکترونیک عمومی 2الکترونیکپسرانهشهید چمراندو یزد164

3814.81100دین و زندگی3الکترونیکپسرانهشهید چمراندو یزد165

2614.0792.31دین و زندگی3تربیت بدنیپسرانهشهید چمراندو یزد166

2612.2484.62تغذیه و بهداشت مواد غذائیتربیت بدنیپسرانهشهید چمراندو یزد167

2610.4465.38فیزیولوژیتربیت بدنیپسرانهشهید چمراندو یزد168

268.7950جدول مسابقات ورزشیتربیت بدنیپسرانهشهید چمراندو یزد169

267.3426.92شناخت تاسیسات و اماکن ورزشیتربیت بدنیپسرانهشهید چمراندو یزد170

4816.35٩٧.٩١دین و زندگی3تربیت بدنی دخترانهصنایع دو یزد171

4715.47١٠٠تغذیه و بهداشت مواد غذائیتربیت بدنی دخترانهصنایع دو یزد172
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4813.71٩٣.٧۵فیزیولوژیتربیت بدنی دخترانهصنایع دو یزد173

4813.52٨۵.۴١جدول مسابقات ورزشی تربیت بدنی دخترانهصنایع دو یزد174

4812.12٧٠.٨٣شناخت تاسیسات و اماکن ورزشیتربیت بدنی دخترانهصنایع دو یزد175

1616.15100دین و زندگی3صنایع شیمیایی دخترانهصنایع دو یزد176

1611.7175ریاضی 3صنایع شیمیایی دخترانهصنایع دو یزد177

1614.2687.5شیمی تجزیه صنایع شیمیایی دخترانهصنایع دو یزد178

1613.6487.5فرایندهای شیمی صنایع شیمیایی دخترانهصنایع دو یزد179

1615.2887.5عملیات دستگاهی صنایع شیمیایی دخترانهصنایع دو یزد180

1314.48١٠٠دین و زندگی3صنایع غذایی دخترانهصنایع دو یزد181

1313.28٨۴.۶١اصول کنترل کیفیت صنایع غذایی دخترانهصنایع دو یزد182

1312.34٨۴.۶١سردخانه و انبار صنایع غذایی دخترانهصنایع دو یزد183

1314.51١٠٠اصول تغذیه صنایع غذایی دخترانهصنایع دو یزد184

1311.44۶١.۵٣بهداشت و ایمنی صنایع غذایی دخترانهصنایع دو یزد185

1615.82١٠٠دین و زندگی3کامپیوتردخترانهصنایع دو یزد186

1610.07۵۶.٢۵ریاضی 3کامپیوتردخترانهصنایع دو یزد187

1617.76١٠٠شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهصنایع دو یزد188

1618.23١٠٠بانک اطالعاتی کامپیوتردخترانهصنایع دو یزد189

1612.71٧۵زبان تخصصی کامپیوتردخترانهصنایع دو یزد190

615.08100دین و زندگی3حسابداریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد191

617100اصول حسابداری2حسابداریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد192

610.5450مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد193

612.4566.66حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد194

9



یف
نام درسرشتهجنسیتهنرستانمنطقه/ناحیهرد

ده
کنن

ت 
رک
ل ش

د ک
عدا

ت

یی
نها

ت 
مرا

ن ن
نگی

میا

لی
قبو

کل 
صد 

در

612.566.66حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد195

1015.05100دین و زندگی3گرافیکدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد196

1011.5760تاریخ هنر جهانگرافیکدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد197

1014.05100مبانی تصویرسازیگرافیکدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد198

1017.3590علم مناظر و مرایاگرافیکدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد199

1015.3100طراحی2گرافیکدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد200

916.19100دین و زندگی3نقشه کشی معماریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد201

914.388.8عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد202

913.8388.8آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد203

913.6388.8تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد204

915.8388.8متره و برآوردنقشه کشی معماریدخترانهغیر دولتی سورهدو یزد205

2817.05100دین و زندگی3حسابداریدخترانهمحمدطاهریدو یزد206

2814.42100مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهمحمدطاهریدو یزد207

2816.6692اصول حسابداری2حسابداریدخترانهمحمدطاهریدو یزد208

2816.84100حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهمحمدطاهریدو یزد209

2813.6778حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهمحمدطاهریدو یزد210

1313.34100دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانهمحمدطاهریدو یزد211

1314.3100الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانهمحمدطاهریدو یزد212

1316.65100طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانهمحمدطاهریدو یزد213

138.8238.43تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانهمحمدطاهریدو یزد214

1316.53100کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانهمحمدطاهریدو یزد215

1916.96100دین و زندگی3کامپیوتردخترانهمحمدطاهریدو یزد216
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1914.1984شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهمحمدطاهریدو یزد217

1912.6473.68زبان تخصصی کامپیوتردخترانهمحمدطاهریدو یزد218

1910.4357ریاضی 3کامپیوتردخترانهمحمدطاهریدو یزد219

191578.94بانک اطالعاتیکامپیوتردخترانهمحمدطاهریدو یزد220

1711.6476.47دین و زندگی3کودکیاریدخترانهمحمدطاهریدو یزد221

1712.4388.23بهداشت روانیکودکیاریدخترانهمحمدطاهریدو یزد222

1713.5394.1فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی کودکیاریدخترانهمحمدطاهریدو یزد223

1713.5588.23بیماریهای شایع کودکانکودکیاریدخترانهمحمدطاهریدو یزد224

1710.870.58تغذیه و بهداشت مواد غذائیکودکیاریدخترانهمحمدطاهریدو یزد225

1716.73100دین و زندگی3نقشه کشی معماریدخترانهمحمدطاهریدو یزد226

1714.45100تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریدخترانهمحمدطاهریدو یزد227

1714.5288.23متره و برآوردنقشه کشی معماریدخترانهمحمدطاهریدو یزد228

1714.0194.11عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریدخترانهمحمدطاهریدو یزد229

1710.8876.47آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدخترانهمحمدطاهریدو یزد230

3114.87100دین و زندگی3حسابداریپسرانهمصباحدو یزد231

3212.5284.38مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریپسرانهمصباحدو یزد232

3213.4575اصول حسابداری2حسابداریپسرانهمصباحدو یزد233

3212.7171.88حسابداری صنعتیحسابداریپسرانهمصباحدو یزد234

3210.9159.38حسابداری شرکتهاحسابداریپسرانهمصباحدو یزد235

146.221.43ریاضی 3کامپیوترپسرانهمصباحدو یزد236

1412.6192.86زبان تخصصیکامپیوترپسرانهمصباحدو یزد237

1413.7392.86بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهمصباحدو یزد238
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1413.2571.43شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهمصباحدو یزد239

1412.6185.71دین و زندگی3کامپیوترپسرانهمصباحدو یزد240

2417.0896.01اصول حسابداری2حسابداریدخترانهملک ثابتدو یزد241

2416.69100حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهملک ثابتدو یزد242

2416.37100مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهملک ثابتدو یزد243

2410.8387.05حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهملک ثابتدو یزد244

2416.57100دین و زندگی3حسابداریدخترانهملک ثابتدو یزد245

1116.47100طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانهملک ثابتدو یزد246

1111.95131.5الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانهملک ثابتدو یزد247

1112.3172.72کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانهملک ثابتدو یزد248

115.099تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانهملک ثابتدو یزد249

1113.990.9دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانهملک ثابتدو یزد250

1311.0676.92زبان تخصصی کامپیوتردخترانهملک ثابتدو یزد251

1314.0684.06بانک اطالعاتی کامپیوتردخترانهملک ثابتدو یزد252

1311.3653.85شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهملک ثابتدو یزد253

137.1330.77ریاضی 3کامپیوتردخترانهملک ثابتدو یزد254

1314.59100دین و زندگی3کامپیوتردخترانهملک ثابتدو یزد255

1713.85100مبانی تصویرسازیگرافیکدخترانهملک ثابتدو یزد256

1717.8100علم مناظر و مرایاگرافیکدخترانهملک ثابتدو یزد257

1716.29100طراحی2گرافیکدخترانهملک ثابتدو یزد258

179.2941.17تاریخ هنر جهانگرافیکدخترانهملک ثابتدو یزد259

1713.41100دین و زندگی3گرافیکدخترانهملک ثابتدو یزد260
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89.6537.5تاریخ هنر جهانگرافیکپسرانههنرهای زیبای پسراندو یزد261

810.0987.5علم مناظر و مرایاگرافيکپسرانههنرهای زیبای پسراندو یزد262

814.12100طراحی2گرافیکپسرانههنرهای زیبای پسراندو یزد263

81387.5مبانی تصویرسازیگرافیکپسرانههنرهای زیبای پسراندو یزد264

813.15100دین و زندگی3گرافیکپسرانههنرهای زیبای پسراندو یزد265

157.726.67تاریخ هنر جهانگرافیکدخترانههنرهای زیبای دختراندو یزد266

1515.1786.67علم مناظر و مرایاگرافیکدخترانههنرهای زیبای دختراندو یزد267

1514.7100طراحی2گرافیکدخترانههنرهای زیبای دختراندو یزد268

1513.53100مبانی تصویرسازیگرافیکدخترانههنرهای زیبای دختراندو یزد269

1513.93100دین و زندگی3گرافیکدخترانههنرهای زیبای دختراندو یزد270

1113.2790.91دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید مدنیزارچ271

119.3454.55ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید مدنیزارچ272

107.4830مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید مدنیزارچ273

118.336.36ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید مدنیزارچ274

117.218.18ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید مدنیزارچ275

159.8353.33دین و زندگی3ساختمانپسرانهشهید مدنیزارچ276

155.6220ریاضی 3ساختمانپسرانهشهید مدنیزارچ277

157.9533.33ایستایی ساختمانساختمانپسرانهشهید مدنیزارچ278

158.1333.33فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهشهید مدنیزارچ279

157.8813.33فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهشهید مدنیزارچ280

2113.4990.48ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهنمونه خادمیصدوق281

2112.5780.95مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهنمونه خادمیصدوق282
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217.8633.33ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهنمونه خادمیصدوق283

218.5842.86ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهنمونه خادمیصدوق284

2116.04100دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهنمونه خادمیصدوق285

1813.7683.33مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریپسرانهنمونه خادمیصدوق286

1815.1894.44اصول حسابداری2حسابداریپسرانهنمونه خادمیصدوق287

1812.9666.67حسابداری شرکتهاحسابداریپسرانهنمونه خادمیصدوق288

1816.4694.44حسابداری صنعتیحسابداریپسرانهنمونه خادمیصدوق289

1816.25100دین و زندگی3حسابداریپسرانهنمونه خادمیصدوق290

176.8423.53ریاضی 3کامپیوترپسرانهنمونه خادمیصدوق291

177.2929.41زبان تخصصیکامپیوترپسرانهنمونه خادمیصدوق292

1712.647.06بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهنمونه خادمیصدوق293

1713.3164.71شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهنمونه خادمیصدوق294

1710.2652.94دین و زندگی3کامپیوترپسرانهنمونه خادمیصدوق295

1217.98100دین و زندگی3حسابداریدخترانهام البنینمهریز296

1216.08100اصول حسابداری2حسابداریدخترانهام البنینمهریز297

1215.5100مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهام البنینمهریز298

1216.52100حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهام البنینمهریز299

1215.58100حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهام البنینمهریز300

815.16100دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانهام البنینمهریز301

817.53100کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانهام البنینمهریز302

81587.5الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانهام البنینمهریز303

811.4462.5تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانهام البنینمهریز304
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817.06100طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانهام البنینمهریز305

1115.0990.91دین و زندگی3کودکیاریدخترانهام البنینمهریز306

1112.86100بهداشت روانیکودکیاریدخترانهام البنینمهریز307

1113.95100بیماریهای شایع کودکانکودکیاریدخترانهام البنینمهریز308

1114.02100تغذیه و بهداشت مواد غذائیکودکیاریدخترانهام البنینمهریز309

1115.75100فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی کودکیاریدخترانهام البنینمهریز310

189.3350ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید بهشتی مهریز311

188.5155.56مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید بهشتی مهریز312

189.7544.44ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید بهشتی مهریز313

188.944.44ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید بهشتی مهریز314

1812.1861.11دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید بهشتی مهریز315

165.8512.5ریاضی 3تاسیساتپسرانهشهید بهشتی مهریز316

1611.8381.25تاسیسات حرارتیتاسیساتپسرانهشهید بهشتی مهریز317

1610.0575تاسیسات برودتیتاسیساتپسرانهشهید بهشتی مهریز318

1514.4100نقسه کشی تاسیساتتاسیساتپسرانهشهید بهشتی مهریز319

1610.2756.25دین و زندگی3تاسیساتپسرانهشهید بهشتی مهریز320

216.2123.81ریاضی 3ساختمانپسرانهشهید بهشتی مهریز321

2110.3366.67ایستایی ساختمانساختمانپسرانهشهید بهشتی مهریز322

219.4233.33فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهشهید بهشتی مهریز323

219.6347.62فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهشهید بهشتی مهریز324

2111.6461.9دین و زندگی3ساختمانپسرانهشهید بهشتی مهریز325

1512.1580تغذیه و بهداشت مواد غذائیتربیت بدنیدخترانهپروین اعتصامیمیبد326
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1514.2293.33فیزیولوژیتربیت بدنیدخترانهپروین اعتصامیمیبد327

1510.0753.33جدول مسابقات ورزشیتربیت بدنیدخترانهپروین اعتصامیمیبد328

1511.5866.67شناخت تاسیسات و اماکن ورزشیتربیت بدنیدخترانهپروین اعتصامیمیبد329

1513.5893.33دین و زندگی3تربیت بدنیدخترانهپروین اعتصامیمیبد330

2114.690.48مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهپروین اعتصامیمیبد331

2115.7795.24اصول حسابداری2حسابداریدخترانهپروین اعتصامیمیبد332

2015.0485حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهپروین اعتصامیمیبد333

2114.3285.71حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهپروین اعتصامیمیبد334

2116.8895.24دین و زندگی3حسابداریدخترانهپروین اعتصامیمیبد335

148.2335.71ریاضی 3کامپیوتردخترانهپروین اعتصامیمیبد336

1412.6685.71زبان تخصصیکامپیوتردخترانهپروین اعتصامیمیبد337

1414.1371.43بانک اطالعاتیکامپیوتردخترانهپروین اعتصامیمیبد338

1415.4192.86شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهپروین اعتصامیمیبد339

1414.392.86دین و زندگی3کامپیوتردخترانهپروین اعتصامیمیبد340

1210.4383.33الکترونیک عمومی 2الکترونیکپسرانهرشیقیمیبد341

12950مبانی مخابرات و رادیوالکترونیکپسرانهرشیقیمیبد342

125.6716.67مدارهای الکتریکیالکترونیکپسرانهرشیقیمیبد343

1210.4483.33دین و زندگی3الکترونیکپسرانهرشیقیمیبد344

124.798.33ریاضی 3الکترونیکپسرانهرشیقیمیبد345

2511.7268دین و زندگی3حسابداریپسرانهرشیقیمیبد346

2511.9964حسابداری شرکتهاحسابداریپسرانهرشیقیمیبد347

2511.3572مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریپسرانهرشیقیمیبد348
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2514.3284اصول حسابداری2حسابداریپسرانهرشیقیمیبد349

2513.9384حسابداری صنعتیحسابداریپسرانهرشیقیمیبد350

137.538.46دین و زندگی3کامپیوترپسرانهرشیقیمیبد351

136.1723.08ریاضی 3کامپیوترپسرانهرشیقیمیبد352

1313.7584.62بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهرشیقیمیبد353

137.1730.77زبان تخصصیکامپیوترپسرانهرشیقیمیبد354

1315.4492.31شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهرشیقیمیبد355

1912.0978.95دین و زندگی3نقشه کشی معماریپسرانهرشیقیمیبد356

1914.4289.47عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریپسرانهرشیقیمیبد357

1911.5768.42متره و برآوردنقشه کشی معماریپسرانهرشیقیمیبد358

199.7463.16تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریپسرانهرشیقیمیبد359

199.8852.63آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریپسرانهرشیقیمیبد360

1513.6180دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید چمرانمیبد361

1510.5153.33ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید چمرانمیبد362

1611.3956.25ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید چمرانمیبد363

1612.7681.25ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید چمرانمیبد364

1610.656.25مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید چمرانمیبد365

2312.8891.3دین و زندگی3تاسیساتپسرانهشهید چمرانمیبد366

238.2630.43ریاضی 3تاسیساتپسرانهشهید چمرانمیبد367

239.5434.78تاسیسات برودتیتاسیساتپسرانهشهید چمرانمیبد368

2312.0891.3تاسیسات حرارتیتاسیساتپسرانهشهید چمرانمیبد369

2313.0686.95نقسه کشی تاسیساتتاسیساتپسرانهشهید چمرانمیبد370
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2110.5761.9دین و زندگی3سرامیکپسرانهشهید چمرانمیبد371

216.7819.04ریاضی 3سرامیکپسرانهشهید چمرانمیبد372

2012.9495شکل دادن و پخت سرامیکسرامیکپسرانهشهید چمرانمیبد373

2112.590.47ماشین آالت سرامیکسرامیکپسرانهشهید چمرانمیبد374

2112.8385.71محاسبات در سرامیکسرامیکپسرانهشهید چمرانمیبد375

104.630تاریخ هنر جهانگرافیکپسرانههنرهای زیبای پسرانمیبد376

1013.480علم مناظر و مرایاگرافیکپسرانههنرهای زیبای پسرانمیبد377

1016.2100طراحی2گرافیکپسرانههنرهای زیبای پسرانمیبد378

1013.6590مبانی تصویرسازیگرافیکپسرانههنرهای زیبای پسرانمیبد379

106.0510دین و زندگی3گرافیکپسرانههنرهای زیبای پسرانمیبد380

108.52510تاریخ هنر جهانگرافیکدخترانههنرهای زیبای دخترانمیبد381

1017.45100علم مناظر و مرایاگرافیکدخترانههنرهای زیبای دخترانمیبد382

1018.7100طراحی2گرافیکدخترانههنرهای زیبای دخترانمیبد383

1016.53100مبانی تصویرسازیگرافیکدخترانههنرهای زیبای دخترانمیبد384

1016.5100دین و زندگی3گرافیکدخترانههنرهای زیبای دخترانمیبد385

303.136.67ریاضی 3تاسیساتپسرانهانقالب اسالمییک یزد386

299.6848.28نقسه کشی تاسیساتتاسیساتپسرانهانقالب اسالمییک یزد387

296.2717.24تاسیسات برودتیتاسیساتپسرانهانقالب اسالمییک یزد388

306.5820تاسیسات حرارتیتاسیساتپسرانهانقالب اسالمییک یزد389

308.840دین و زندگی3تاسیساتپسرانهانقالب اسالمییک یزد390

135.947.69ریاضی 3ساخت و تولیدپسرانهانقالب اسالمییک یزد391

134.857.69محاسبات فنی2ساخت و تولیدپسرانهانقالب اسالمییک یزد392
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1311.7369.23اجزاء ماشینساخت و تولیدپسرانهانقالب اسالمییک یزد393

1310.530.77رسم فنی تخصصیساخت و تولیدپسرانهانقالب اسالمییک یزد394

1312.6384.62دین و زندگی3ساخت و تولیدپسرانهانقالب اسالمییک یزد395

486.2931.25ریاضی 3مکانیک خودروپسرانهانقالب اسالمییک یزد396

487.6837.5محاسبات فنی2مکانیک خودروپسرانهانقالب اسالمییک یزد397

4810.966.67اجزاء ماشینمکانیک خودروپسرانهانقالب اسالمییک یزد398

4810.9687.5رسم فنی تخصصیمکانیک خودروپسرانهانقالب اسالمییک یزد399

4812.6689.58دین و زندگی3مکانیک خودروپسرانهانقالب اسالمییک یزد400

2712.9688.89مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهدانشیک یزد401

2715.0288.89حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهدانشیک یزد402

2715.58100دین و زندگی3حسابداریدخترانهدانشیک یزد403

1815.97100بانک اطالعاتی کامپیوتردخترانهدانشیک یزد404

189.0133.33زبان تخصصی کامپیوتردخترانهدانشیک یزد405

1212.5483.33تغذیه و بهداشت مواد غذائیکودکیاریدخترانهدانشیک یزد406

1212.4483.33فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی کودکیاریدخترانهدانشیک یزد407

2713.8185.19اصول حسابداری2حسابداریدخترانهدانش یک یزد408

2712.6769.23حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهدانش یک یزد409

1810.7961.11ریاضی 3کامپیوتردخترانهدانش یک یزد410

1816.0694.44شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهدانش یک یزد411

1814.0488.89دین و زندگی3کامپیوتردخترانهدانش یک یزد412

1212.0691.67بهداشت روانیکودکیاریدخترانهدانش یک یزد413

1213.79100دین و زندگی3کودکیاریدخترانهدانش یک یزد414

19



یف
نام درسرشتهجنسیتهنرستانمنطقه/ناحیهرد

ده
کنن

ت 
رک
ل ش

د ک
عدا

ت

یی
نها

ت 
مرا

ن ن
نگی

میا

لی
قبو

کل 
صد 

در

1211.5475بیماریهای شایع کودکان کودکیاری دخترانهدانش یک یزد415

98.633.3ریاضی 3سرامیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد416

914.488.8ماشین آالت سرامیکسرامیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد417

913.377.7شکل دادن و پخت سرامیکسرامیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد418

912.877.7محاسبات در سرامیکسرامیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد419

913.588.8دین و زندگی3سرامیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد420

1915.63100دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد421

199.973.68تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد422

1915.79100الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد423

1917.94100کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد424

1918.27100طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد425

1910.0984.21ریاضی 3کامپیوتردخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد426

1913.3994.73زبان تخصصیکامپیوتردخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد427

1916.394.73بانک اطالعاتیکامپیوتردخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد428

1914.6284.21شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد429

1917.32100دین و زندگی3کامپیوتردخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد430

1210.2591.66تاریخ هنر جهانگرافیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد431

1214.91100علم مناظر و مرایاگرافیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد432

1216.47100طراحی2گرافیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد433

1216.35100مبانی تصویرسازیگرافیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد434

1213.87100دین و زندگی3گرافیکدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد435

914.888.8دین و زندگی3مدیریت خانوادهدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد436
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912.466.6بهداشت خانوادهمدیریت خانوادهدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد437

913.188.8خانواده در اسالممدیریت خانوادهدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد438

912.477.7روانشناسی رشدمدیریت خانوادهدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد439

911.377.7حقوق خانواده در اسالممدیریت خانوادهدخترانهسیدعلی اکبر ساالرییک یزد440

3110.3164.52ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید رجایییک یزد441

314.986.45مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید رجایییک یزد442

318.6938.71ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید رجایییک یزد443

319.638.71ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید رجایییک یزد444

2811.889.29دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید رجایییک یزد445

1210.566.67ریاضی 3ساخت و تولیدپسرانهشهید رجایییک یزد446

129.9450اجزاء ماشینساخت و تولیدپسرانهشهید رجایییک یزد447

128.950محاسبات فنی2ساخت و تولیدپسرانهشهید رجایییک یزد448

1210.3158.33رسم فنی تخصصیساخت و تولیدپسرانهشهید رجایییک یزد449

1112.5990.91دین و زندگی3ساخت و تولیدپسرانهشهید رجایییک یزد450

1111.9563.64دین و زندگی3سرامیکپسرانهشهید رجایییک یزد451

119.3945.45محاسبات در سرامیکسرامیکپسرانهشهید رجایییک یزد452

1112.3272.73شکل دادن و پخت سرامیکسرامیکپسرانهشهید رجایییک یزد453

1111.9572.73ماشین آالت سرامیکسرامیکپسرانهشهید رجایییک یزد454

117.1127.27ریاضی 3سرامیکپسرانهشهید رجایییک یزد455

1011.3360دین و زندگی3صنایع چوب و کاغذپسرانهشهید رجایییک یزد456

109.2360محاسبات فنی2صنایع چوب و کاغذپسرانهشهید رجایییک یزد457

1013.3890تکنولوژی سازه های چوبیصنایع چوب و کاغذپسرانهشهید رجایییک یزد458
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1013.3890خواص فیزیکی و مکانیکی چوبصنایع چوب و کاغذپسرانهشهید رجایییک یزد459

106.120ریاضی 3صنایع چوب و کاغذپسرانهشهید رجایییک یزد460

2814.2982.14بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهشهید رجایییک یزد461

2814.2775شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهشهید رجایییک یزد462

2813.5592.86زبان تخصصیکامپیوترپسرانهشهید رجایییک یزد463

288.1339.25ریاضی 3کامپیوترپسرانهشهید رجایییک یزد464

2813.7189.29دین و زندگی3کامپیوترپسرانهشهید رجایییک یزد465

128.0233.33ریاضی 3نقشه کشی عمومیپسرانهشهید رجایییک یزد466

11627.27محاسبات فنی2نقشه کشی عمومیپسرانهشهید رجایییک یزد467

1210.2366.67هندسه ترسیمینقشه کشی عمومیپسرانهشهید رجایییک یزد468

1211.6975نقشه کشی2نقشه کشی عمومیپسرانهشهید رجایییک یزد469

1210.966.67دین و زندگی3نقشه کشی عمومیپسرانهشهید رجایییک یزد470

3313.8593.94دین و زندگی3الکتروتکنیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد471

3311.5884.85ریاضی 3الکتروتکنیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد472

339.6951.52ماشینهای الکتریکی ACالکتروتکنیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد473

336.721.21ماشینهای الکتریکی DCالکتروتکنیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد474

3313.3287.88مدارهای الکتریکیالکتروتکنیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد475

2412.4479.17دین و زندگی3الکترونیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد476

246.8525ریاضی 3الکترونیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد477

245.1712.5الکترونیک عمومی 2الکترونیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد478

245.8816.67مبانی مخابرات و رادیوالکترونیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد479

243.768.33مدارهای الکتریکیالکترونیکپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد480
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3313.0290.91دین و زندگی3ساختمانپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد481

3310.0251.52ریاضی 3ساختمانپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد482

3310.7266.67فناوری ساختمانهای بتنیساختمانپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد483

3311.772.73فناوری ساختمانهای فلزیساختمانپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد484

3311.7266.67ایستایی ساختمانساختمانپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد485

2210.3559.09دین و زندگی3نقشه برداریپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد486

228.7454.55ریاضی 3نقشه برداریپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد487

2212.4181.82کارگاه محاسبه و ترسیم2نقشه برداریپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد488

2212.3977.27نقشه برداری عمومینقشه برداریپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد489

2212.0977.27روشهای تعیین موقعیتنقشه برداریپسرانهشهید منتظرقائمیک یزد490

2614.6100دین و زندگی3حسابداریپسرانهکارآفرینیک یزد491

2613.5892.31مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریپسرانهکارآفرینیک یزد492

2612.884.62حسابداری شرکتهاحسابداریپسرانهکارآفرینیک یزد493

2614.6292.31حسابداری صنعتیحسابداریپسرانهکارآفرینیک یزد494

2614.5588.46اصول حسابداری2حسابداریپسرانهکارآفرینیک یزد495

2014.4490دین و زندگی3کامپیوترپسرانهکارآفرینیک یزد496

207.6935ریاضی 3کامپیوترپسرانهکارآفرینیک یزد497

2015.5395شبکه های کامپیوتریکامپیوترپسرانهکارآفرینیک یزد498

2014.5185بانک اطالعاتیکامپیوترپسرانهکارآفرینیک یزد499

1911.2173.68زبان تخصصیکامپیوترپسرانهکارآفرینیک یزد500

129.7141.67دین و زندگی3گرافیکپسرانهکارآفرینیک یزد501

124.270تاریخ هنر جهانگرافیکپسرانهکارآفرینیک یزد502
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1212.7583.33علم مناظر و مرایاگرافیکپسرانهکارآفرینیک یزد503

1212.52100مبانی تصویرسازیگرافیکپسرانهکارآفرینیک یزد504

1110.4563.64طراحی2گرافیکپسرانهکارآفرینیک یزد505

2713.885.19دین و زندگی3نقشه کشی معماریپسرانهکارآفرینیک یزد506

2711.6259.26متره و برآوردنقشه کشی معماریپسرانهکارآفرینیک یزد507

2711.7374.07تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریپسرانهکارآفرینیک یزد508

2713.192.59عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریپسرانهکارآفرینیک یزد509

2712.2281.48آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریپسرانهکارآفرینیک یزد510

1317.87100اصول حسابداری2حسابداریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد511

1315.9100حسابداری صنعتیحسابداریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد512

1312.3676.92مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد513

1316.25100دین و زندگی3حسابداریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد514

1313.476.92حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد515

1116.55100بانک اطالعاتیکامپیوتردخترانهنمونه میرجلیلییک یزد516

1113.69100شبکه های کامپیوتریکامپیوتردخترانهنمونه میرجلیلییک یزد517

1111.84100زبان تخصصیکامپیوتردخترانهنمونه میرجلیلییک یزد518

1112.75100ریاضی 3کامپیوتردخترانهنمونه میرجلیلییک یزد519

1116.09100دین و زندگی3کامپیوتردخترانهنمونه میرجلیلییک یزد520

715.1485.71متره و برآوردنقشه کشی معماریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد521

713.32100تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد522

714.39100عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد523

712.21100آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد524
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716.89100دین و زندگی3نقشه کشی معماریدخترانهنمونه میرجلیلییک یزد525

2915.980.52مفاهیم و روشهای آماری2حسابداریدخترانههدییک یزد526

2916.8184.05اصول حسابداری2حسابداریدخترانههدییک یزد527

2916.6983.49حسابداری صنعتیحسابداریدخترانههدییک یزد528

2916.7483.7حسابداری شرکتهاحسابداریدخترانههدییک یزد529

2917.5687.8دین و زندگی3حسابداریدخترانههدییک یزد530

138.3641.82تاریخ هنر جهانطراحی و دوختدخترانههدییک یزد531

1315.879.03الیاف نساجیطراحی و دوختدخترانههدییک یزد532

1317.8389.13کارگاه الگو2طراحی و دوختدخترانههدییک یزد533

1316.4282.11طراحی اندام و لباسطراحی و دوختدخترانههدییک یزد534

1314.7673.8دین و زندگی3طراحی و دوختدخترانههدییک یزد535

189.5447.7متره و برآوردنقشه کشی معماریدخترانههدییک یزد536

189.5947.98تاسیسات ساختماننقشه کشی معماریدخترانههدییک یزد537

1813.1865.9عناصر و جزئیات ساختمانینقشه کشی معماریدخترانههدییک یزد538

189.1845.9آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدخترانههدییک یزد539

1814.4472.2دین و زندگی3نقشه کشی معماریدخترانههدییک یزد540
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