
یکی از دغدغه های افراد دارنده مدرک فنی حرفه ای نحوه معادل سازی آن می باشد. اول از همه میخواهیم به این 

امکان پذیر است و یا خیر؟   تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلمموضوع بپردازیم که آیا اصال معادل سازی یا همان 

 .می توانید این مقاله را مطالعه کنید راهنمایی معادل سازی مدرک تحصیلی فنی حرفه ایبرای کسب اطالعات بیشتر و 

تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم که نام دیگر آن معادل سازی مدرک تحصیلی فنی حرفه ای می باشد، امکان پذیر  

بوده ولی مشاوره درست و راهنمایی به جا می طلبد. بعد از مطالعه این مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال با 

 .صیل تماس بگیرید و جزییات این امر را جویا شویدمشاوران ایران تح

شانس دریافت این مدرک معادل و تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم وابسته به شرایطی چون رشته تحصیلی و مهارت  

  .افراد است. به این صورت که میزان مهارت افراد با شانس دریافت این مدرک معادل توسط ان ها رابطه مستقیم دارد

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با  تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم  جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

 . تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل مرکز مشاوره

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

  

 نحوه اخذ دیپلم رسمی کار و دانش 

دانش آموزانی که موفق به گذراندن دوره های اول و دوم و سوم متوسطه نشده اند و یا مدرک سیکل دارند، می توانند  

زش و پرورش در کوتاه ترین زمان ممکنه اقدام کنند. کارآموزان با انتخاب  برای اخذ مدرک دیپلم تایید شده توسط آمو

یکی از رشته های، رایانه، حسابداری، معماری داخلی ، گردشگری، نقشه کشی ساختمان و … در مجتمع های فنی و  

ی گذراندن  حرفه ای و به طور همزمان باید به یکی از مراکز آموزش و پرورش یا همان دبیرستان بزرگساالن برا

دروس عمومی نیز معرفی شوند و ثبت نام کنند. در این صورت می توانند در سریع ترین زمان ممکنه مدرک دیپلم  

 .دریافت کنند

  

 نحوه اخذ مدرک دیپلم رسمی برای دارندگان سیکل 

سپس با ارائه مدارک فنی و  کارآموزان دارنده مدرک سیکل برای دریافت دیپلم باید ابتدا پایه نهم را گذرانده باشند، و 

حرفه ای به دبیرستان بزرگساالن می توانند موفق به دریافت مدرک دیپلم تایید شده آموزش و پرورش را دریافت کنند و  

 .ادامه تحصیل دهند
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 تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم در حالت کلی 

سوال مثبت می باشد ولی قابل ذکر است که بدون  این   با توجه به شرایط و قوانین نظام آموزشی حال حاضر جواب

 .شرط و قید نیست و شروطی دارد

قابل ذکر است که از جمله شرط های تبدیل مدرک فنی حرفه ای، بستگی به شرایط و رشته تحصیلی و میزان سطح 

تمال خیلی زیادی برای پس می توان گفت هرچه سطح آگاهی و مهارت افراد باال تر و بیشتر باشد احمهارت افراد دارد.  

معادل سازی مدرک برای این افراد امکان پذیر می باشد. در ادامه به نحوه معادل سازی مدرک فنی حرفه ای می  

 .پردازیم

  

روی لینک مربوطه  اعتبار مدرک معادل چقدر است؟ برای اطالع از اینکه                    

 .کلیک کنید

  

 شرایط مورد نیاز افراد برای تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم 

 ک سیکلدارای مدر

واحد را در   ۴۴تا  ۳۴واحد درسی برای دریافت مدرک دیپلم الزامی می باشد. این متقاضیان می توانند  ۹۶گذراندن 

واحد درس عمومی را باید در دبیرستان بزرگسال بگذرانند. در نظام جدید   ۶۲تا  ۵۴مراکز فنی و حرفه ای بگذرانند، و 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84/


نهم را نیز به اتمام برسانند. افراد برای گذراندن مهارت ها فنی و حرفه ای باید  عالوه بر داشتن مدرک سیکل باید پایه 

 .در آموزشگاه های فنی و حرفه ای مورد تایید آموزش و پرورش حضور پیدا کنند

 دیپلم ردی ها 

ندارند،  دانش آموزانی که نتوانسته اند واحد های درسی خود را پاس کنند و دیگر امکان حضور در مدارس روزانه را 

این افراد نیز می توانند با گذراندن مهارت های فنی و حرفه ای در آموزشگاه های مورد تایید آموزش و پرورش دیپلم  

 .دریافت کنند

 تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم برای ترک تحصیلی ها 

را پاس کرده اند، می توانند   این افراد نیز با توجه به این که در چه مقطعی ترک تحصیل کرده اند و چند واحد درسی

و فنی در برای دریافت و گذراندن واحد های عملی   واحد های عمومی باقیمانده را در دبیرستان بزرگسال بگذرانند 

 .آموزشگاه های فنی و حرفه ای ثبت نام کرده و حضور پیدا کنند

 کسانی که سیکل ندارند 

ن جامع شرکت کنند تا مدرک پایه نهم را دریافت کنند، و سپس می توانند  این افراد طبق قوانین نظام جدید باید در امتحا

 .مراحل بیان شده در باال را برای دریافت دیپلم طی کنند

 کسانی که دیپلم دارند 

افرادی که طبق عالقه خود می خواهند دیپلم فنی و حرفه ای را دریافت کنند فقط کافیست با حضور در آموزشگاه های 

 .ی مهارت های الزمه را کسب کرده و مدارک فنی و حرفه را اخذ کنندفنی و حرفه ا

  

روی لینک   1401پیام نور به دولتی و آزاد شرایط تطبیق واحد برای اطالع از              

 .مربوطه کلیک کنید

  

 مدت زمان اخذ دیپلم 

ماه می باشد. اخذ دروس   ۹تا  ۴مدت زمان برای اخذ مدرک مهارت های فنی و حرفه ای بسته به نوع مهارت بین 

چنانچه افراد پایه اول و دوم متوسط  ماه زمان برای اخذ دروس عمومی نیاز است.  ۱۸ماه زمان الزم دارد،  ۱۸عمومی 

   .ماه می باشد ۹تا  ۵را گذرانده باشند زمان برای اخذ دیپلم 
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 مزایای تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم 

یکی از گام های بسیار موثر دولت برای کسب آموزش مهارت افراد و آماده سازی آنها برای ورود به بازار کار 

 .حرفه ای می باشدآموزش های فنی و 

آموزش های فنی و حرفه ای به این دلیل اهمیت زیادی دارد که هدف آموزشگاه ها و مراکز فنی حرفه ای در سطح  

کشور این است که فارق از دادن مدرک به آموزش دیدگان به دنبال آموزش دادن رشته های خاص به صورت فنی می 

منظور کسب یک پیشه همراه با یک سند و یا مدرک در آموزشگاه های  باشند. و نیز آموزش دیدگان فنی و حرفه ای به

فنی حرفه ای حاضر می شوند. که با استفاده از آن بتوانند آینده شغلی خودشان را تامین و تضمین کنند. بنابه موضوعات  

یل افراد به سمت بیان شده می توان گف از جمله مزایای خیلی مهم معادل سازی گواهی نامه فنی حرفه ای کاهش تما

    .مدرک گرایی و افزایش میل و رغبت افراد به آموزش دیدن حرفه برای حضور در جامعه می باشد

  

 فعالیت های دولت برای افزایش تمایل برای حضور افراد در مراکز فنی حرفه ای 

ه بر این که باعث بدون شک برای تمامی افراد روشن است که با ورود زودتر جوانان به عرصه کسب و کار عالو 

کاهش نرخ بیکاری شده است، سبب روشد رونق اقتصادی نیز می شود. در همین راستا دولت تعداد مراکز آموزشی فنی 

حرفه ای را در سراسر کشور گسترش داده و تمهیدات جدید در سال های اخیر برای افزایش میل و رغبت جوانان در 

  .ای در نظر گرفته است راستای حضور در آموزشگاه های فنی و حرفه

از جمله مهم ترین کارهایی که دولت در این راستا انجام داده است، افزایش اعتبار مالی و گواهینامه های مهارتی بوده  

است. برای این منظور مسئولین با ارائه طرح و نقشه هایی اقدام به اجرایی کردن مدرک معادل سازی این گواهی نامه 

ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرده اند. در پی این اقدام اعتبار و کسب مدارک آموزش فنی و  های مهارتی با همیار

حرفه ای ارتقا پیدا کرده است. زمینه ای برای افراد حاصل شده تا به جای عالقه به مدرک گرایی دنبال یافتن مهارت و  

 .کسب مدرک باشند



  

روی لینک مربوطه  1401آیین نامه تطبیق واحد وزارت علوم  برای اطالع از               

 .کلیک کنید

  

   معادل سازی و تبدیل مدرک فنی حرفه ای به دیپلم

افراد در آموزشگاه های فنی و حرفه ای با گذراندن دوره های تعیین شده در قوانین این مقطع، آموزشگاه ها اقدام به 

 .صی می باشدارائه گواهی نامه هایی به افراد می کنند که این مدارک دارای رتبه بندی های خا

اینک آن دسته از افراد که مطابق با قوانین تعیین شده موفق به گذراندن دوره های فنی و حرفه ای و اخذ مدرک های 

 .آموزشگاه شده اند، می توانند مدرک معادل آن را دریافت کنند

رت های درجه یک و رتبه بندی مهارت های اعطایی از طرف آموزشگاه های فنی و حرفه ای به طور کلی شامل، مها

 .مهارت های درجه دو و مهارت های مربیگری و مهارت مربی ارشد است

  

 اخذ مدرک دیپلم با معادل سازی مدرک فتی و حرفه ای 

همان طور که همه می دانید داشتن مدرک دیپلم تقریبا برای تمامی مشاغل اجباری و الزم می باشد. با بیان دیگر حداقل 

شغلی مدرک دیپلم می باشد. طبق نظام آموزشی ما اینگونه است که مدرک دیپلم را به آن دسته   مدرک برای ورود به هر

از افراد اعطا می کنند که مقطع تحصیلی متوسطه را به اتمام رسانده باشند. همچنین در رشته های فنی حرفه ای نیز  

 .مدرک دیپلم را دریافت کنندافراد در حین تحصیل و با گذراندن واحد های درسی و فنی خود می توانند  

همانطور که در باال بیان شد مدرک های فنی و حرفه ای دارای رتبه بندی می باشند و افراد اگر موفق به دریافت  

 .مهارت های درجه دو شوند می توانند مدرک معادل دیپلم را دریافت کنند
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بر روی لینک   ارت فنی حرفه ایشرایط صدور کارت مهبرای اطالع از                   

 .مربوطه کلیک کنید

  

 دریافت مدرک فوق دیپلم با مدرک مهارت فنی و حرفه ای

این دوره همان دوره اول ورود دانش آموزان به دانشگاه و اخذ مدرک کاردانی و با فوق دیپلم می باشد. این دوره با 

حدودا دوسال طول می کشد تمام می شود. در صورتی که دانش گذراندن دروس پیش نیاز و یک سری دروس دیگر که 

آموزان بتوانند طی دوسال تمام دروس و واحد های درسی را پاس کنند موفق به گرفتن مدرک فوق دیپلم می شوند. در  

خاص   دانشکده های فنی و حرفه ای نیز دانش آموزان با گذراندن دوره های آموزشی و فنی و همچنین با انجام تحقیقات

برای رشته مورد نظرشان می توانند مدرک دانشگاهی فوق دیپلم فنی و حرفه ای را دریافت کنند. به مدرک کاردانی 

 .فنی و حرفه ای مدرک کارآموزی نیز گفته می شود

افرادی که خارج از محیط دانشگاه ها و در آموزشگاه های فنی و حرفه ای موفق به اخذ مدرک مهارت درجه یک شده  

، و مطابق به آن مدرک مهارت دریافت کرده اند می توانند مدرک معادل کاردانی و با همان فوق دیپلم را کسب کنند.  اند

از جمله مزایای دریافت مدرک فوق دیپلم معادل مهارت فنی و حرفه ای درجه یک این است که، امکان حضور افراد  

است که آن دسته از افراد که برای اخذ مدرک فوق دیپلم  در بازار کسب کار آسان تر و راحت تر می شود. قابل ذکر

موفق به ورود به دانشگاه نشده اند، با توجه به این قانون می توانند با استفاده از دانش و مهارت آموخته شده در مراکز 

      .فنی و حرفه می توانند مدرک معادل آن را دریافت کنند

  

 خالصه مطالب 
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https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1/


نی و شرایط تحصیل در مقاطع باالتر برای بسیاری از افراد تبدیل به یک دغدغه شده است. اخذ مدرک معادل مهارت ف

شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر با مشاوران تحصیلی در این خصوص مشورت کنید تا اطالعات کامل و 

 .جامعی را دریافت کنید

 


