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  دستورالعمل برگزاری کنکور آزمایشی کاردانی پیوسته

های فنی و حرفه ای به  حول و قـوه   با استعانت از درگاه ایزد متعال و با تشکر از زحمات کلیه دست اندر کاران آموزش

  حرفـه ای و  در نظر دارد کنکور آزمایشی کاردانی پیوسـته فنـی و   اداره کلکاردانش و فنی و حرفه ای  های آموزش ادارهالهی 

آمادگی هـر چـه بیشـتر و بهتـر     سنجش پیشرفت تحصیلی و به منظور  91اردیبهشت  و 90بهمن مرحله در  دورا طی    کاردانش

قبل از برگزاری آزمون سراسری کاردانی پیوسته برگزار نماید و با ایجـاد بسـتری مناسـب     ،هنرجویان جهت ادامه تحصیل آنان

ضمن آرزوی توفیق برای همکاران عزیـز شـرایط   . بان با آمادگی هر چه بیشتر به رقابت بپردازند مهیا ساخته تا داوطل شرایط را

  .ثبت نام و نحوه برگزاری به شرح ذیل به اطالع می رسد 

  :نحوه ثبت نام  - ١

خ از تـاری سوم هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش می توانند جهـت ثبـت نـام     های دوم و کلیه هنرجویان پایه) الف 

به واحد آموزشی محل تحصیل خود و فارغ التحصیالن و داوطلبان آزاد بـه نزدیـک تـرین     28/10/1390لغایت  1/10/1390

  . هنرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند

باشد بنابراین  ای و کشاورزی و کاردانش در این آزمون علمی الزامی می های فنی و حرفه شرکت کلیه هنرجویان هنرستان

 . ها روشی اتخاذ نمایند تا تمامی هنرجویان در این آزمون علمی شرکت نمایند محترم هنرستانروسای 

چنانچه بعضی از هنرجویان بی بضاعت قادر به پرداخت وجه ثبت نام نباشند مدیر واحد آموزشی موظـف اسـت از محـل    

ی از شـرکت در ایـن آزمـون    یچ هنرجـوئ ثبت نام را پرداخت نماید تا هداند هزینه  صرفه جوئی یا هر محلی که صالح می

  .محروم نگردد

             بصـورت خوانـا و بـدون     4شماره  جدولرشته در پایه و اسامی داوطلبان را به تفکیک مسئول ثبت نام موظف است ) ب 

  .دتوسط رئیس واحد آموزشی، آنرا به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نمایامضاء خط خوردگی تکمیل و پس از 

ازای نفـرات ثبـت نـام    ه در فرمهای جداگانه تنظیم شود، و چون ب لیست اسامی داوطلبان برای هر رشته: تذکر 

محـل   ، در انتهـای فـرم   مسئول ثبت نـام شود  شود،توصیه می الزحمه پرداخت می به مسئول ثبت نام حقشده 

  .مشخص شده را تکمیل نماید

  .ثبت نام نمایند 3شماره  های مطابق مهارت، برابر جدول پیوست رشتهشاخه کاردانش در یکی از  آموزان دانش) ج 

  .جهت نوشتن رشته شرکت کنندگان دقت شود تا از اسامی  رشته های موجود در لیست استفاده گردد) د

  .مسئولیت هرگونه اشتباه در رشته ثبت نامی داوطلبان به عهده رئیس هنرستان خواهد بود)  ه



 

 :روش برگزاری آزمون  - ٢

بصورت و تخصصی ) پیوست 1شماره  مطابق جدول(ه یآزمون در دو مرحله و هر مرحله دارای بخشهای عمومی، پا) الف 

  .گردد ای و بر اساس منابع مصوب و معیارهای سازمان سنجش برگزار می چهارگزینه

  مرحله دوم مرحله اول  پایه

  کتاب های عمومی، پایه و تخصصی% 60  دوم
+  پایه و تخصصیکتاب های عمومی،60%

  محتوای کتابهای پایه دوم% 100

  کتاب های عمومی، پایه و تخصصی% 100  سوم
+  کتاب های عمومی، پایه و تخصصی100%

  محتوای کتابهای پایه دوم% 100

  

 :تاریخ دریافت کارت  - ٣

  . در واحد آموزشی محل ثبت نام 20/11/1390شنبه سه توزیع کارت در روز  :مرحله اول 

 . در واحد آموزشی محل ثبت نام 9/2/1391توزیع کارت در روز شنبه  :وم مرحله د

 :زمان برگزاری آزمون   - ٤

  25/11/1390 سه شنبهروز  :مرحله اول 

 11/2/1391 دوشنبهروز  :مرحله دوم 

 ) :اعالم نتایج(های داوطلبان  تاریخ ارسال کارنامه - ٥

  لها به اداره ک ارسال پاسخنامهروز پس از  پانزدهحداکثر
های انفرادی وضعیت هنرجو در هر درس بصورت مجزا در واحد آموزشی، منطقه، شهرستان، اسـتان و سـایر    در کارنامه

 یا شود وکارنامه مرحله دوم نمرات هر درس با مرحله اول مقایسه و میزان پیشرفت و استانهای شرکت کننده بررسی می

 .عقب افتادگی هنرجو را مشخص خواهد کرد

 :آزمون  محل برگزاری - ٦

  .گردد محل برگزاری آزمون در روز توزیع کارت اعالم می
  
 



 

  :هزینه ثبت نام  - ٧
          ادارات ریـال مـی باشـد کـه      )هـزار  پنجـاه و هشـت  ( 000/58 مرحله دومبلغ ثبت نام برای هر نفر شرکت کننده در 

بانکی فیش طی یک فقره  فقط و بایست وجوه ثبت نامی کلیه هنرستانهای تابعه را بصورت یکجا میآموزش وپرورش 
یـک   با  همراه و اصل فیش  اریزآموزی استان یزد و مان دانشسازبه نام  9010554386800حساب سیبا  شماره  به 

 1/11/1390پایان وقت اداری تا  5تکمیل شده شماره  جدولو یک نسخه ) 4شماره  جدول(نسخه لیست  ثبت نام شدگان
رسید دریافت دارند بدیهی است ثبت نام خارج از تاریخ  تحویل و اداره کل ای وکاردانش فهفنی وحر های آموزش ادارهبه 

  .مذکور به هیچ وجه مورد پذیرش نخواهد بود 
  

  : مجدد های یادآوری
 باشد ای و کشاورزی و کاردانش در این آزمون علمی الزامی می های فنی و حرفه شرکت کلیه هنرجویان هنرستان -1
زیـرا در  تمامی هنرجویان در این آزمون علمـی شـرکت نماینـد    ها روشی اتخاذ نمایند تا  ستانمحترم هنر روسای -2

 روسـای گـردد تـا    ای دروس مختلف هر هنرستان نیز اعالم مـی  کارنامه فردی هنرجویان برنامه تحلیلی و مقایسه

ـ  محترم هنرستان رکت کننـده تشـخیص   ها بتوانند جایگاه آموزشی هنرستان خود را در بین واحدهای آموزشی ش

 .دهند 

 .باشد  عهده مسئول ثبت نام در واحد آموزشی میه ثبت نام، توزیع کارت و کارنامه ب -3

 سـواالت  کارشناسـی کـاردانش پاسـخگوی    7255144 وکارشناسی فنی و حرفـه ای   7243559 شماره تلفنهای -4
 احتمالی می باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :جداول  پیوست دستورالعمل 
  مواد امتحانی و ضرایب آزمون دروس  عمومی و پایه و منابع:  1ه  جدول شمار

  .عناوین رشته هایی که آزمون برگزار می شود :  2جدول شماره 

  مورد پذیرش متناسب با هر یک از رشته های آزمون دوره کاردانیکاردانش عناوین رشته های :  3جدول شماره 

  تفکیک رشته ، هنرستان ، منطقه لیست اسامی ثبت نام شدگان به: 4جدول شماره 
  های آزمون لیست آماری به تفکیک رشته:  5جدول شماره 

  :تذکرات مهم 
از کارشناسان محترم فنی وحرفه ای وکاردانش مناطق درخواست می گردددر موقع تحویل لیست ثبـت نـام بررسـی    ) الف 

  .هنرستان شده  باشد  امضاء مدیر ممهور به مهر و کامل و 4  ودقت نمایند تا جدول شماره 
  .وجوه واریزی با آمار ثبت نام شدگان کنترل گردد) ب

مدیران محترم هنرستانها حتی المقدور سعی نمایند تا کلیه هنرجویان سال سوم را ملزم به شرکت در این آزمون نمایند ) ج

ـ  ) فردی(زیرا عالوه بر صدور کارنامه علمی ومشاوره ای  ای دروس مختلـف هـر    ی ومقایسـه جهت هنرجویان، برنامـه تحلیل

تا مدیران هنرستانها بتوانند جایگـاه آموزشـی هنرسـتان خـود را بـین واحـدهای        هنرستان نیز تکمیل وبررسی می گردد

  .آموزشی تشخیص دهند

ینـه  با کمترین هز ای و حرفه معیارهای آزمون سراسری کاردانی فنی و رعایت کلیه ضوابط و با اینکه آزمون مذکوره نظر ب) د

لین محترم هنرستانها ئوست مساقشار مناطق محروم برگزار می گردد شایسته ا به منظور امکان شرکت هنرجویان خصوصاً 

  .آزمون آزمایشی فراهم سازند زمینه شرکت کلیه هنرجویان پایه سوم را در به نحو مقتضی اطالع رسانی نموده و

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : 1جدول شماره 
 :دروس عمومی  1- 1

  مواد آزمون 
 ضریب تعداد  نام درس  پایه ضریب تعداد  نام درس  پایه

وم
ه د

پای
  

  2  15  زبان و ادبیات فارسی

وم
ه س

پای
  

زبــان و ادبیــات  
  فارسی

15  2  

  1  15  زبان عربی  1  15  زبان عربی
  5/1  15  دین و زندگی  5/1  15  دین و زندگی
  1  15  زبان انگلیسی  1  15  زبان انگلیسی

  4  20  ریاضیات  4  20  ریاضیات
  2  15  فیزیک      
  2  15  شیمی      

  
  :منابع دروس عمومی پایه دوم

  زبان و ادبیات فارسی  زبان و ادبیات فارسی
  زبان عربی  زبان عربی

  دین و زندگی  دین و زندگی
  زبان انگلیسی  زبان انگلیسی

  ریاضیات  ریاضیات
  

  :پایه سوم منابع دروس عمومی
  )2(و ) 1(و ادبیات فارسی ) 2(و ) 1(زبان فارسی  زبان و ادبیات فارسی

  )2(و ) 1(عربی   زبان عربی
  )3(و ) 2(و ) 1(دین و زندگی   دین و زندگی
  )2(و ) 1(انگلیسی   زبان انگلیسی

  )2(و ) 1(ریاضیات   ریاضیات
  و آزمایشگاه) 1(فیزیک   فیزیک
  )شیمی برای زندگی) (1(شیمی   شیمی

  



 

  )پایه دوم( دروس تخصصی رشته ها:  1-2
  اي و كاردانش و حرفهدروس تخصصي سال دوم فني 

  منابع آزمون  تعداد سؤال  نام دروس  رشته

  نقاشي

  تاريخ هنر جهان  ۱۰  تاريخ هنر جهان
  مباني هنرهاي تجسمي  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي

  ۱طراحي   ۱۰  ۱طراحي 
  ۱عكاسي   ۱۰  ۱عكاسي 

  نقشه برداري

  رد رايانهمباني و كارب  ۱۰  مباني و كاربرد رايانه
  مباني نقشه برداري  ۱۰  مباني نقشه برداري

  )نقشه برداري(هندسه 
۱۵  

  )نقشه برداري(هندسه 
  مساحي  مساحي

  ۱كارگاه محاسبه و ترسيم   ۵  ۱كارگاه محاسبه و ترسيم 

  نقشه كشي عمومي
  شناخت و خواص مواد  ۱۰  شناخت و خواص مواد

  محاسبات فني  ۱۰  محاسبات فني
  ۱نقشه كشي   ۱۰  ۱ي نقشه كش

  ساختمان

  هاي اجرايي ساختمان سازيروش  ۱۰  هاي اجرايي ساختمان سازيروش
  رسم فني و نقشه كشي عمومي ساختمان  ۱۰  رسم فني و نقشه كشي عمومي ساختمان

  نقشه برداري ساختمان  ۱۰  نقشه برداري ساختمان
  محاسبات فني  ۱۰  محاسبات فني

  ساخت و توليد
  شناخت و خواص مواد  ۱۰  ص موادشناخت و خوا

  محاسبات فني  ۱۰  محاسبات فني
  رسم فني عمومي  ۱۰  رسم فني عمومي

  صنايع فلزي

  ۱تكنولوژي و كارگاه تغيير شكل  نيم ساخته
  ۱تكنولوژي و كارگاه تغيير شكل  نيم ساخته  ۱۰  تكنولوژي و كارگاه جوش گاز

  تكنولوژي و كارگاه جوش گاز
  حاسبات فني م  ۱۰  محاسبات فني 
  رسم فني عمومي  ۱۰  رسم فني عمومي

  صنايع چوب و كاغذ
  تكنولوژي مواد  ۱۰  تكنولوژي مواد
  ۱محاسبات فني   ۱۰  ۱محاسبات فني 

  رسم فني عمومي  ۱۰  رسم فني عمومي

  صنايع شيميايي
  شيمي عمومي  ۱۰  شيمي عمومي

  ۱شيمي آلي   ۱۰  ۱شيمي آلي 
  ت صنايع شيمياييشناخ  ۱۰  شناخت صنايع شيميايي

  طراحي و دوخت 

  تاريخ هنر ايران  ۱۰  تاريخ هنر ايران
  مباني هنرهاي تجسمي  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي

  ۱الگو   ۱۰  ۱الگو 
  ۱دوخت   ۱۰  ۱دوخت 
  ۱طراحي   ۱۰  ۱طراحي 

 تربيت بدني
  آناتومي  ۱۰  آناتومي

  ايمني و كمكهاي نخستين  ۱۰  ايمني و كمكهاي نخستين
  روانشناسي عمومي   ۱۰  اسي عمومي روانشن

  



 

  اي و كاردانش و حرفهدروس تخصصي سال دوم فني 
  منابع آزمون  تعداد سؤال نام دروس  رشته

  فرش دستباف
  طراحي و نقاشي نقشه فرش  ۱۰  طراحي و نقاشي نقشه فرش

  بافيقالي  ۱۰  بافيقالي
  طراحي نقوش سنتي  ۱۰  طراحي نقوش سنتي

  هاي كشاورزي ماشين
  آب و خاك و گياه  ۱۰  ب و خاك و گياهآ

  موتورهاي احتراقي  ۱۰  موتورهاي احتراقي
  اجزاي ماشين  ۱۰  اجزاي ماشين

  امور دامي
  اصول تغذيه دام  ۱۰  اصول تغذيه دام

  تشريح و فيزيولوژي  ۱۰  تشريح و فيزيولوژي
  ميكروبيولوژي  ۱۰  ميكروبيولوژي

  صنايع غذايي
  ۲شيمي   ۱۰  ۲شيمي 
  ميكروبيولوژي  ۱۰  يولوژيميكروب

  صنايع غذايي  ۱۰  صنايع غذايي
  تعمير ماشين الكتريكي  ۲۵  تعمير ماشين الكتريكي  هاي الكتريكيماشين

تعمير لوازم خانگي گردنده و حرارتي و برقي   تعمير لوازم خانگي
  ۲درجه 

تعمير لوازم خانگي گردنده و حرارتي و برقي   ۲۵
  ۲درجه 

  تأسيسات بهداشتي ساختمان  ۱۰  شتي ساختمانتأسيسات بهدا  تأسيسات
  رسم فني عمومي  ۱۰  رسم فني عمومي

  كامپيوتر
  سيستم عامل  ۱۵  سيستم عامل
  مباني كامپيوتر  ۱۵  مباني كامپيوتر

  ۱سازي  برنامه  ۱۰  )نيمسال دوم(سازي  برنامه

  الكترونيك
  مباني برق  ۱۰  مباني برق

  گيري الكتريكياندازهاصول   ۱۰  گيري الكتريكياصول اندازه
  ۱الكترونيك عمومي   ۱۰  ۱الكترونيك عمومي 

  الكتروتكنيك
  مباني برق  ۱۰  مباني برق

  اصول اندازه گيري الكتريكي  ۱۰  اصول اندازه گيري الكتريكي
  كارگاه سيم كشي و تعمير لوازم خانگي  ۱۰  كارگاه سيم كشي و تعمير لوازم خانگي

  گرافيك

  تاريخ هنر ايران  ۱۰  تاريخ هنر ايران
  مباني هنرهاي تجسمي  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي

  ۱طراحي   ۱۰  ۱طراحي 
  ۱عكاسي   ۱۰  ۱عكاسي 

  حسابداري بازرگاني

  ۱اصول حسابداري   ۱۰  ۱اصول حسابداري 
  ۱مفاهيم و روشهاي آماري   ۱۵  ۱مفاهيم و روشهاي آماري 

  كليات اقتصاد  ۱۰  كليات اقتصاد
  امور عمومي بازرگاني  ۱۰  رگانيامور عمومي باز

  كودكياري

  زيست شناسي  ۱۰  زيست شناسي
  بهداشت فردي و عمومي  ۱۰  بهداشت فردي و عمومي
  روانشناسي عمومي  ۱۰  روانشناسي عمومي

  اصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان  ۱۰  اصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان
  
  



 

  اي و كاردانش و حرفهفني  دروس تخصصي سال دوم
  منابع آزمون  تعداد سؤال  نام دروس  رشته

  نقشه كشي معماري

  مباني و كاربرد رايانه  ۱۰  مباني و كاربرد رايانه
  شناخت مواد و مصالح  ۱۰  شناخت مواد و مصالح
  مباني هنرهاي تجسمي  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي
  شيترسيم فني و نقشه ك  ۱۰  ترسيم فني و نقشه كشي

  متالورژي

  اصول تكنولوژي ريخته گري  ۱۰  اصول تكنولوژي ريخته گري
  محاسبات فني  ۱۰  محاسبات فني
  رسم فني عمومي  ۱۰  رسم فني عمومي
  شناخت فلزات  ۱۰  شناخت فلزات

  امور اداري
  كاربر رايانه  ۱۵  كاربر رايانه

  سرپرست دبيرخانه  ۱۵  سرپرست دبيرخانه
  بايگاني  ۱۵  بايگاني

  ديريت خانوادهم

  بهداشت فردي و عمومي  ۱۰  بهداشت فردي و عمومي
  شناسي عموميروان  ۱۰  شناسي عموميروان

  تعليم و تربيت اسالمي  ۱۰  تعليم و تربيت اسالمي
  زيست  ۱۰  زيست

  مكانيك خودرو
  تكنولوژي مولد قدرت  ۱۰  تكنولوژي مولد قدرت

  محاسبات فني  ۱۰  محاسبات فني
  رسم فني عمومي  ۱۰  يرسم فني عموم

  امور زراعي و باغي
  حفظ نباتات  ۱۰  حفظ نباتات
  گياه شناسي  ۱۰  گياه شناسي
  آب و خاك  ۱۰  آب و خاك

  



  

  
  )ومسپایه ( دروس تخصصی رشته ها:  1-3
  

 اي و كاردانش سال سوم فني و حرفه
عنوان کد رشته 

  امتحانی
تعداد عناوین آزمون

 سوال
  منابع آزمون

  الکترونیک

  مدارهاي الكتريكي   ۲۰  رهاي الكتريكيمدا-۱
  ـ كارگاه الكترونيك عمومي) ۲(و)۱(الكترونيك عمومي   ۲۵  الكترونيك عمومي و كارگاه-۲
  مباني ديجيتال  ۱۰  مباني ديجيتال-۳

مباني مخابرات و راديو ـ آزمايشگاه مباني مخابرات و   ۱۵  مباني مخابرات و راديو و آزمايشگاه-۴
  )۲ و ۱جلد (راديو 

  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۵

  الکتروتکنیک

  مدارهاي الكتريكي   ۲۰  مدارهاي الكتريكي-۱
  DCو  ACهاي الكتريكي ماشين  ۲۵  هاي الكتريكيماشين-۲
تكنولوژي و كارگاه برق صـنعتي و  -۳

  پيچیسيم
تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي ـ تكنولوژي و كارگاه   ۱۵

  پيچيسيم
  الكترونيك كاربردي  ۱۰  الكترونيك كاربردي-۴
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۵

  هاي الكتريكياستاندارد تعمير ماشين  ۴۰  هاي الكتريكي تعمير ماشين  های الکتریکیماشین

ــده و   -۱  تعمیر لوازم خانگی ــانگي گردن ــوازم خ ــر ل تعمي
  ۱حرارتي و برقي درجه 

  ۱گردنده و حرارتي و برقي درجه  تعمير لوازم خانگي  ۳۰

  کامپیوتر

  افزارمباني كامپيوتر ـ سخت  ۱۵  افزارمباني كامپيوتر و سخت-۱
  )۳(و ) ۲(، )۱(سازي برنامه  ۲۰  سازيبرنامه-۲
  ايهاي ريانهشبكه  ۱۰  ايهاي رايانهشبكه-۳
  )۲و  ۱جلد (سيستم عامل   ۱۵  سيستم عامل-۴
  اطالعاتي بانك  ۱۰  بانك اطالعاتي-۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  ساخت و تولید

  شناخت و خواص مواد  ۱۵  شناخت و خواص مواد-۱
  اجزاي ماشين  ۱۰  اجزاي ماشين-۲
  گيري دقيق و آزمايشگاهاندازه  ۱۰  گيري دقيق و آزمايشگاهاندازه-۳

ساخت و توليد ( )۲(ـ محاسبات فني ) ۱(محاسبات فني   ۱۵  محاسبات فني -۴
  )كشي عموميـ نقشه

ساخت و (رسم فني عمومي ـ رسم فني تخصصي   ۲۰  رسم فني-۵
  )توليد

  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  کشی عمومی نقشه

  شناخت و خواص مواد   ۱۰  شناخت و خواص مواد-۱
  اجزاي ماشين  ۱۰  اجزاي ماشين-۲
  گيري دقيق و آزمايشگاهاندازه  ۱۰  گيري دقيق و آزمايشگاهاندازه-۳

  محاسبات فني -۴
ساخت و توليد ) (۲(ـ محاسبات فني ) ۱(محاسبات فني   ۱۵

  )كشي عمومي ـ نقشه
  ـ هندسه ترسيمي) ۲(كشي ـ نقشه) ۱(كشي نقشه  ۲۵  كشي نقشه-۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

 



  

  
 اي و كاردانش سال سوم فني و حرفه

عنوان کد رشته 
  امتحانی

تعداد   عناوین آزمون
  سوال

  منابع آزمون

  مکانیک خودرو

  اجزاي ماشين  ۱۰  اجزاي ماشين-۱

تكنولوژي مولد قدرت ـ تكنولوژي شاسي و بدنه ـ   ۲۵  تكنولوژي مكانيك خودرو-۲
  تكنولوژي موتورهاي ديزلي

نيك مكا) (۲(ـ محاسبات فني ) ۱(محاسبات فني   ۱۵  محاسبات فني-۳
  )خودرو

  رسم فني-۴
مكانيك (رسم فني عمومي ـ رسم فني تخصصي   ۲۰

  )خودرو
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۵

  صنایع فلزی

  )۲(و ) ۱(تكنولوژي و كارگاه تغيير شكل نيمه ساخته   ۱۵  هاي فلزيتغيير شكل نيمه ساخته-۱

  جوشكاري -۲
ولوژي و كارگاه تكنولوژي و كارگاه جوش برق ـ تكن  ۱۵

  جوش گاز

  محاسبات فني-۳
صنايع (ـ محاسبات فني تخصصي ) ۱(محاسبات فني   ۱۵

  )فلزي
  )صنايع فلزي(رسم فني عمومي ـ رسم فني تخصصي   ۱۵  رسم فني-۴
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۵

  تأسیسات

  تأسيسات بهداشتي ساختمان  ۱۵  تأسيسات بهداشتي ساختمان-۱
  كشي تأسيساترسم فني عمومي تأسيسات ـ نقشه  ۱۵  كشي تأسيساترسم فني و نقشه-۲
  برق تأسيسات   ۱۰  برق تأسيسات-۳
  تأسيسات حرارتي و برودتي  ۲۰  تأسيسات حرارتي و برودتي-۴
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۵

  صنایع چوب و کاغذ

  يزيكي و مكانيكي چوبخواص ف  ۱۰  خواص فيزيكي و مكانيكي چوب-۱
  خشك كردن و نگهداري چوب  ۱۰  خشك كردن و نگهداري چوب-۲
  هاي چوبيتكنولوژي مواد ـ تكنولوژي سازه  ۱۰  تكنولوژي چوب-۳

صنايع ) (۳(و ) ۲(ـ محاسبات فني ) ۱(محاسبات فني   ۱۵  محاسبات فني-۴
  )چوب

خصصي ـ رسم فني ت) صنايع چوب(رسم فني عمومي   ۱۵  رسم فني -۵
  )صنايع چوب(

  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  چاپ

  شناخت مواد صنعتي ـ مواد شناسي چاپ  ۱۰  شناخت مواد صنعتي و مواد شناسي-۱
تكنولوژي و كارگاه پـيش از چـاپ،   -۲

  چاپ و پس از چاپ
ـ تكنولوژي ) ۲(و ) ۱(تكنولوژي و كارگاه پيش از چاپ   ۳۰

  وژي و كارگاه پس از چاپو كارگاه چاپ ـ تكنول
  محاسبات فني تخصصي  ۱۰  محاسبات فني-۳
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۴

  کشی معماری نقشه

  شناخت مواد و مصالح  ۱۵  شناخت مواد و مصالح-۱
  آشنايي با بناهاي تاريخي  ۱۵  آشنايي با بناهاي تاريخي -۲
  عناصر و جزئيات  ۱۰  عناصر و جزئيات -۳
مباني هنرهاي تجسمي و طراحـي  -۴

  معماري
  مباني هنرهاي تجسمي ـ مباني طراحي معماري  ۱۵

  كشي معماريكشي ـ نقشهترسيم فني و نقشه  ۱۵  كشي معماريترسيم فني و نقشه-۵



  

  
 اي و كاردانش سال سوم فني و حرفه

عنوان کد رشته 
  امتحانی

تعداد عناوین آزمون
 سوال

  منابع آزمون

  ساختمان

هــاي بتــوني و آوري ســاختمانفـن -۱
  فلزي

هاي هاي بتوني ـ فنآوري ساختمانفنآوري ساختمان  ۲۵
  فلزي

  هاي اجرايي ساختمان سازيروش  ۱۰  هاي اجرايي ساختمان سازي روش-۲
  كشي فني ساختماننقشه  ۱۰  كشي فني ساختماننقشه-۳
  برداري ساختماننقشه  ۱۰  برداري ساختماننقشه-۴
  ايستايي ساختمان  ۱۵  ستايي ساختماناي-۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  کشی معماری نقشه

  شناخت مواد و مصالح  ۱۵  شناخت مواد و مصالح-۱
  آشنايي با بناهاي تاريخي  ۱۵  آشنايي با بناهاي تاريخي -۲
  عناصر و جزئيات  ۱۰  عناصر و جزئيات -۳
احـي  مباني هنرهاي تجسمي و طر-۴

  معماري
  مباني هنرهاي تجسمي ـ مباني طراحي معماري  ۱۵

  كشي معماريكشي ـ نقشهترسيم فني و نقشه  ۱۵  كشي معماريترسيم فني و نقشه-۵

  برداری نقشه

  برداري عموميبرداري ـ نقشهمباني نقشه  ۲۵  بردارينقشه-۱
  هاي تعيين موقعيتروش  ۱۰  هاي تعيين موقعيت روش-۲
  فتوگرامتري مقدماتي  ۱۰  متري مقدماتي فتوگرا-۳
  )۲(و ) ۱(كارگاه محاسبه و ترسيم   ۱۰  كارگاه محاسبه و ترسيم-۴
  برداري ـ مساحيهندسه نقشه  ۱۵  هندسه و مساحي-۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  صنایع شیمیایی

  شيمي عمومي  ۱۵  شيمي عمومي-۱
  )۱(شيمي آلي   ۱۰  شيمي آلي-۲
  )۱(شيمي تجزيه   ۱۰  شيمي تجزيه-۳
  )۱(شيمي معدني   ۱۰  شيمي معدني-۴

فرآيندهاي شيميايي ـ عمليات دستگاهي در صنايع   ۱۵  صنايع شيميايي-۵
  شيميايي

  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  صنایع نساجی

  فيزيك نساجي و آزمايشگاه   ۱۰  فيزيك نساجي و آزمايشگاه -۱
  الياف نساجي و آزمايشگاه   ۱۰  ياف نساجي و آزمايشگاهال-۲
  ريسندگي ـ بافندگي   ۲۰  ريسندگي و بافندگي -۳
  رنگرزي  ۱۰  رنگرزي-۴
  چاپ و تكميل نساجي   ۱۰  چاپ و تكميل نساجي-۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  متالورژی

  ارگاه مدلسازيتكنولوژي و ك  ۱۰  تكنولوژي و كارگاه مدلسازي -۱
اصول متـالورژيكي و تكنولـوژيكي   -۲

  گريريخته
گري ـ اصول تكنولوژيكي اصول متالورژيكي ريخته  ۲۰

  گريريخته
  محاسبات فني عمومي ـ محاسبات فني تخصصي  ۱۵  محاسبات فني -۳
  شناخت فلزات  ۱۵  شناخت فلزات-۴
  رسم فني عمومي ـ رسم مدل و قالب  ۱۰  رسم فني -۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  اضيري-۶



  

  
 اي و كاردانش سال سوم فني و حرفه

عنوان کد رشته 
  امتحانی

تعداد   عناوین آزمون
  سوال

  منابع آزمون

  حسابداری بازرگانی

  )۲(و ) ۱(اصول حسابداري   ۲۵  اصول حسابداري-۱
  )مقدماتي(ها حسابداري شركت  ۱۰  هاحسابداري شركت-۲
  )۲(و ) ۱(هاي آماري مفاهيم و روش  ۱۵  هاي آماريوشمفاهيم و ر-۳
  )مقدماتي(حسابداري صنعتي   ۱۰  حسابداري صنعتي -۴
  رياضيات امور مالي  ۱۰  رياضيات امور مالي-۵
  سازمان و مديريت ـ امور عمومي بازرگاني  ۱۰  مديريت بازرگاني-۶

  مسول دفتر  ۲۰  مسول دفتر-۱  امور اداری 
  ند خوانت  ۲۰  تند خوان-۲

  کودکیاری 

  شناسي كودكياريزيست  ۱۰  شناسي زيست-۱
  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  ۱۰  تغذيه و بهداشت مواد غذايي-۲
  هاي شايع كودكانبيماري  ۱۰  هاي شايع كودكانبيماري-۳
  بهداشت رواني  ۱۰  بهداشت رواني-۴
  بهداشت مادر و كودك  ۱۰  بهداشت مادر و كودك-۵
  هاي آموزشي پيش دبستانيفعاليت  ۱۰  دبستانيهاي آموزشي پيشفعاليت-۶
  پرورش خالقيت در كودكان  ۱۰  پرورش خالقيت در كودكان-۷

  معدن

  )۲(و ) ۱(تكنولوژي استخراج معدن   ۲۰  تكنولوژي استخراج معدن-۱
  )چالزني و آتشكاري(حفاري   ۱۰  )چالزني و آتشكاري(حفاري -۲
  علوم زمين و آزمايشگاه  ۱۰  هعلوم زمين و آزمايشگا-۳
  فرآوري مواد معدني  ۱۰  فرآوري مواد معدني-۴
  اكتشافات معدن  ۱۰  اكتشافات معدن-۵
  )۸/۴۸۲پودماني كد ) (۳(رياضي   ۱۰  رياضي-۶

  امور زراعی و باغی

  گياه شناسي  ۱۰  گياه شناسي-۱
  )۲(و ) ۱(حفظ نباتات   ۱۰  حفظ نباتات -۲
  ك آب و خا  ۱۰  آب و خاك-۳
  توليد محصوالت زراعي ـ توليد محصوالت باغي  ۱۵  توليد محصوالت زراعي و باغي-۴
  هاي باغبانيهاي زراعي ـ تجهيزات و ماشينماشين  ۱۵  هاي زراعي و باغيماشين-۵

های  ماشین
  کشاورزی

  محاسبات فني   ۱۰  محاسبات فني-۱
  كاربرد و سرويس تراكتور  ۱۰  كاربرد و سرويس تراكتور-۲

هاي داشت و هاي تهيه زمين و كاشت ـ ماشينماشين  ۲۰  هاي كشاورزي ماشين-۳
  برداشت

  موتورهاي احتراقي  ۱۰  موتورهاي احتراقي-۴
  هاي آبياريها و ماشينپمپ  ۱۰  هاي آبياريها و ماشينپمپ-۵

  امور دامی

  جانورشناسي  ۱۰  جانورشناسي-۱
  اصول تغذيه دام  ۱۰  تغذيه دام -۲
  تشريح و فيزيولوژي  ۱۵  يح و فيزيولوژيتشر-۳
  پرورش دام ـ پرورش طيور  ۲۵  پرورش دام و طيور-۴

 



  

  
 اي و كاردانش سال سوم فني و حرفه

عنوان کد رشته 
  امتحانی

تعداد   عناوین آزمون
  سوال

  منابع آزمون

  مدیریت خانواده

  حقوق خانواده در اسالم  ۱۰  حقوق خانواده -۱
  خانواده در اسالم  ۱۰  خانواده در اسالم-۲
  بهداشت خانواده   ۱۰  بهداشت خانواده -۳
  )۶و  ۵و  ۳و  ۲و  ۱فصول (بيماريهاي شايع كودكان   ۱۰  بيماريهاي شايع كودكان-۴
  روانشناسي رشد  ۱۰  روانشناسي رشد-۵
  هامديريت خانواده و هزينه  ۱۰  هامديريت خانواده و هزينه-۶

  طراحی و دوخت

  ـ تاريخ هنر جهانتاريخ هنر ايران   ۱۰  ران و جهانتاريخ هنر اي-۱
  مباني هنرهاي تجسمي  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي-۲
  الياف نساجي  ۱۰  الياف نساجي-۳
  طراحي اندام و لباس  ۱۰  طراحي اندام و لباس-۴
  )۲(و ) ۱(ـ دوخت ) ۲(و ) ۱(الگو   ۲۰  الگو و دوخت-۵

  بدنی تربیت

  )۱(آناتومي ـ فيزيولوژي   ۲۰  آناتومي و فيزيولوژي -۱
  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  ۱۰  تغذيه و بهداشت مواد غذايي-۲
  هاي ورزشيآزمون  ۱۰  هاي ورزشيآزمون-۳
  شناخت تأسيسات و اماكن ورزشي  ۱۰  شناخت تأسيسات و اماكن ورزشي-۴

  گرافیک  

  نتاريخ هنر ايران ـ تاريخ هنر جها  ۱۰  تاريخ هنر ايران و جهان-۱
  مباني هنرهاي تجسمي  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي-۲
آرايـي خـط در   پايه و اصول صفحه-۳

  گرافيك
  آرايي ـ خط در گرافيكپايه و اصول صفحه  ۱۵

  )۲(و ) ۱(طراحي   ۱۵  طراحي-۴

  نقاشی

  تاريخ هنر ايران ـ تاريخ هنر جهان  ۱۰  تاريخ هنر ايران و جهان-۱
  هنرهاي تجسمي مباني  ۱۰  مباني هنرهاي تجسمي-۲
آشنايي با مكتب نقاشي و رنـگ در  -۳

  نقاشي
  آشنايي با مكاتب نقاشي ـ كارگاه رنگ در نقاشي  ۱۵

  )۲(و ) ۱(طراحي   ۱۵  طراحي -۴

  صنایع غذایی

  و آزمايشگاه) ۲(فيزيك   ۱۰  فيزيك-۱
  و آزمايشگاه) ۲(شيمي   ۱۰  شيمي -۲
  ميكروبيولوژي  ۱۰  ميكروبيولوژي-۳
  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  ۱۰  بهداشت مواد غذاييتغذيه و -۴
  اصول كنترل كيفيت  ۱۰  اصول كنترل كيفيت -۵
  هاي گياهيهاي دامي و فرآوردهفرآورده  ۲۰  هاي دامي و گياهيفرآورده-۶

  فرش دستباف

  ۲۰  قاليبافي-۱
سازمان آموزش فني و ) (۲(بافي درجه استاندارد قالي

بافت مقدماتي و رنگرزي  ـ استانداردهاي) اي حرفه
  )شركت فرش(مقدماتي 

  )شركت فرش(استاندارد طراحي نقوش سنتي   ۱۰  طراحي نقوش سنتي-۲

استانداردهاي طراحي فرش و نقاشي نقشه فرش   ۲۰  طراحي و نقاشي نقشه فرش-۳
  )شركت فرش(

 



  

  

                           های امتحانی عنوان رشته : 2جدول شماره 
 عنوان رشته ردیف نوان رشتهعردیف

 صنایع فلزی 18 الکترونیک 1
 صنایع نساجی 19 الکتروتکنیک 2
 طراحی و دوخت  20 امور اداری 3
 فرش  دستباف 21 امور دامی  4
 کامپیوتر 22 امور زراعی ـ باغی 5
 کودکیاری 23 تاسیسات 6
 گرافیک 24 تربیت بدنی 7
 یماشین های کشاورز 25 تصویر برداری 8
 ماشینهای الکتریکی 26 تعمیر لوازم خانگی 9
 متالورژی 27 چاپ 10
 مدیریت خانواده 28 حسابداری بازرگانی 11
 معدن  29 ساخت و تولید 12
 مکانیک خودرو 30 ساختمان 13
 نقاشی 31 سرامیک 14
 نقشه برداری 32 صنایع چوب و کاغذ 15
 نقشه کشی عمومی 33 صنایع شیمیایی 16
 نقشه کشی معماری  34 یع غذاییصنا  17

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  مورد پذیرش متناسب با هر یک از رشته های امتحانیکاردانش ی ها رشتهعناوین :  3جدول شماره 

 کاردانش فنی و حرفه ای عنوان رشته آزمون کد رشته

 1-10- 102رشته های مهارتی زیر گروه الکترونیک کد  الکترونیک الکترونیک 1
 1- 10-101نیک کد تکرشته های مهارتی زیر گروه الکترو الکتروتکنیک روتکنیکالکت 2
 1- 10-101نیک کد تکرشته های مهارتی زیر گروه الکترو ماشینهای الکتریکی ماشینهای الکتریکی 3
  1- 10-101نیک کد تکرشته های مهارتی زیر گروه الکترو  ------   تعمیر لوازم خانگی  4
 3- 17-101و  1-17-101شته های مهارتی زیر گروه کامپیوتر کد ر کامپیوتر کامپیوتر 5
 1-12- 102رشته های مهارتی زیر گروه ساخت تولید کد  ساخت و تولید ساخت و تولید 6
 1- 12- 102رشته های مهارتی زیر گروه نقشه کشی صنعتی کد  نقشه کشی عمومی نقشه کشی عمومی 7
 1- 12- 107مهارتی زیر گروه عیب یابی و تعمیر رشته های  مکانیک خودرو مکانیک خودرو 8
 1- 12- 101رشته های مهارتی زیر گروه صنایع فلزی و سازه های فلزی کد  صنایع فلزی صنایع فلزی 9
 1-12-104کد  لوله کشی و جوشکاری رشته های مهارتی زیر گروه تاسیسات تاسیسات تاسیسات 10

 صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب و کاغذ 11
  1-13-102و  1-12- 103ته های مهارتی زیر گروه صنایع چوبی کد رش

 3-10-103و1-12-102رشته های مهارتی زیر گروه معرق کاری و خاتم کاری کد 
  ----------------------------------------------------   چاپ  چاپ  12
 1-11-101رشته های مهارتی زیر گروه ساختمان کد  ساختمان ساختمان 13
 1-11- 102رشته های مهارتی زیر گروه نقشه کشی ساختمان کد  نقشه کشی معماری نقشه کشی معماری 14
 ----------------------------------------------------  نقشه برداری نقشه برداری 15
 1- 15-101رشته های مهارتی زیر گروه شیمی صنعتی کد  صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی 16
 1- 12- 109رشته های مهارتی زیر گروه نساجی کد  صنایع نساجی ایع نساجیصن 17
 1- 12-112رشته های مهارتی زیر گروه ریخته گری کد  متالوژی متالوژی 18
 ٣-١٢-١٠٣و  3- 12-102رشته های مهارتی زیر گروه امور مالی کد  حسابداری و بازرگانی حسابداری و بازرگانی 19
 3-12-101کد  واداری رشته های مهارتی زیر گروه امور مالی  ------   امور اداری  20
 کودکیاری کودکیاری 21

  3-11- 102رشته های مهارتی زیر گروه بهیاری کودکیاری کد 
 3- 10-101رشته های مهارتی زیر گروه مدیریت خانواده کد 

 --- ------------------------------------------------- تربیت بدنی تربیت بدنی 22
  ----------------------------------------------------   معدن  معدن 23
 مدیریت خانواده مدیریت خانواده 24

  3- 10-101رشته های مهارتی زیر گروه مدیریت خانواده کد 
 3-10- 101رشته های مهارتی زیر گروه کارهای هنری در خانه کد

 3- 16- 102و  1- 16- 102تی زیر گروه خیاطی کد رشته های مهار طراحی و دوخت طراحی و دوخت 25
 3-10- 106رشته های مهارتی زیر گروه گرافیک کامپیوتری کد  گرافیک گرافیک 26
 نقاشی ـ چاپ دستی نقاشی 27

  1- 13- 101رشته های مهارتی زیر گروه طراحی نقشه فرش کد 
 ٣-١٠-١٠٦و  3- 10-105رشته های مهارتی زیر گروه نقاشی کد 

             رشته های مهارتی زیر گروه زراعی ـ باغی جنگل و مرتع کدهای امور زراعی ـ باغی راعی ـ باغیامور ز 28
 ٢-١٥- ١٠١و  ٢- ١٧- ١٠٢و٢-١٢- ١٠١و٢- ١٢- ١٠٢

 ٢-١٠- ١٠١ رشته های مهارتی زیر گروه کد  ماشینهای کشاورزی ماشینهای کشاورزی 29
 صنایع غذایی صنایع غذایی 30

                    زیر گروه خدمات و صنایع غذایی کدرشته های مهارتی 
 ٢-١٤- ١٠١و٣-١٣- ١٠٣و3- 101-13

 1- 13- 101رشته های مهارتی زیر گروه هنر فرش و طراحی نقشه فرش کد  صنایع دستی فرش دستباف 31
 2- 11-101رشته های مهارتی زیر گروه امور دامی و طیور کد  امور دامی امور دامی 32
 3-10- 105کد  هنررشته های مهارتی زیر گروه  ------  تصویربرداری 33
  1- 14- 102-406های مهارتی زیر گروه  رشته  سراميک  سرامیک  34

  
  



  

  
  استان یزد کاردانش ولیست اسامی شرکت کنندگان کنکور آزمایشی هنرستان های فنی و حرفه ای   : 4دول شمارهج

  :منطقه / ناحیه                                                                                        کاردانش/ فنی و حرفه ای  :نام هنرستان
  

  .شود  درجبا خط خوب و خوانا و اسامی داوطلبان به تفکیک رشته در صفحه های جداگانه                                                  :رشته 

یف
رد

 

 مالحظات شماره شناسنامه نام پدر نام نام خانوادگی
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  :ی مسئول ثبت نام نام و نام خانوادگ  
  :مهر و امضاء :                                                       نام ونام خانوادگی رئیس هنرستان    
  :مهر و امضاء                             :              ناحیه / منطقه  کارشناسنام و نام خانوادگی   



  

  

  


