
 دهم به نهم - 1401 ای حرفه فنی های رشته

انتخاب رشته یکی از مهم ترین تصمیمات و اقداماتی است که هر فرد در طول زندگی خود آن را انجام می 

دهد. افراد باید بر حسب عالیق خود یکی از رشته های علوم انسانی، علوم تجربی، فنی حرفه ای، کار دانش و 

را به سمت خوبی و یا بدی سوق دهد. ... را انتخاب نمایند. زیرا، رشته تحصیلی هر فرد می تواند آینده او 

بنابراین، افراد باید به دور از هر گونه تفکر اشتباهی و فقط بر اساس توانمندی ها و عالیق خود، رشته تحصیلی 

را انتخاب نمایند. افراد اولین تجربه انتخاب رشته خود را در پایه تحصیلی نهم تجربه می کنند. امروزه یکی از 

نسبت به  رشته های فنی حرفه ای .های تحصیلی، رشته فنی و حرفه ای می باشد پرطرفدارترین رشته

  .سایر رشته های دارای دروس عملی بسیاری می باشند

زیر گروه اصلی هنر، صنعت و کشاورزی، مدیریت  4الزم به ذکر است تا بدانید که رشته فنی و حرفه ای، دارای 

و خدمات می باشد. البته، بر اساس آخرین اطالعیه ای که از سمت سازمان فنی و حرفه ای ابالغ شده است، 

معرفی رشته های  گروه جدید نیز به گروه فنی و حرفه ای اضافه شده است. در ادامه به طور کاملزیر  6

  .خواهیم پرداخت فنی و حرفه ای

به یاد داشته باشید که اگر شما هم جز دانش آموزان پایه نهم هستید و یا دانشجو هستید و می خواهید با 

شوید، در ادامه با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله تمامی تمامی زیر گروه های شاخه فنی و حرفه ای آشنا 

رشته های زیر گروه هنر، کشاورزی، صنعت و ... را به طور مفصل برای شما دانش آموزان و دانشجویان عزیز 

  .بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه مهم

و پرورش مبنی بر تعهد بنابر هماهنگی به عمل آمده با معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش 

ای و کاردانش  وزارت مذکور در خصوص اعالم معدل کل دیپلم به دانش آموزان سال آخر شاخه فنی و حرفه

، بدین وسیله اعالم می دارد آن دسته از متقاضیانی که تا کنون موفق به دریافت و 15/06/1400تا تاریخ 

 1400/06/20تا  17/06/1400 می رساند از تاریخ اعالم معدل کل دیپلم خود به این سازمان نشده اند،

 .می توانند به درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به درج معدل کل دیپلم خود اقدام نمایند
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 1401لیست رشته های فنی حرفه ای 

دسته کلی هنر، صنعت و کشاورزی،  4همان طور که بیان شد، زیر گروه های رشته فنی و حرفه ای شامل 

دسته نیز به این زیر گروه ها اضافه شده است که شامل موارد زیر  6مدیریت و خدمات می باشند. اما، اخیرا 

 :می باشند

 محیط بانی  

 انرژی 

 خدمات فروشگاهی  

 بازیافت مواد  

 یلیحمل و نقل ر  

 بهداشت عشایر و روستا  

برای تمامی دبیرستان ها وجود ندارد و به  رشته های فنی حرفه ای دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند که

همین دلیل در صورتی که مایل به ادامه تحصیل در هر یک از رشته های ذکر شده می باشید، ابتدا با استفاده 

ای نهم به دهم اطالعات الزم را کسب نمایید و پس از آن در رابطه از معرفی رشته های تحصیلی فنی حرفه 

با امکان تحصیل در مدرسه مورد نظر اطمینان یابید. الزم به ذکر است تا بدانید که شرایط انتخاب هر یک از 

ر این رشته ها با دیگری متفاوت می باشند. هر یک از این زیر گروه ها دارای شاخه های متفاوتی هستند که د

  .ادامه به طور مفصل تمامی آن ها را برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد

 رشته های زیر گروه هنر

زیر  18رشته هنر نسبت به سایر رشته ها طرفداران زیادی الخصوص در بین دختران دارد. این رشته دارای 

ته طراحی دوخت نیز فقط گروه می باشد که برخی از آن ها در برخی از مدارس وجود ندارند. همچنین، رش

  :در هنرستان های دخترانه وجود دارد. زیر گروه های رشته هنر، شامل موارد زیر می باشند

  

 زیر گروه رشته هنر

 فتوگرافیک

 تولید برنامه تلویزیونی

 معماری داخلی



 نوازندگی ساز جهانی

 گرافیک

 انیمیشن و پویانمایی

 نوازندگی ساز ایرانی

 نقاشی

 صنایع دستی

 نمایش

 طراحی دوخت

 سینما

 نقشه کشی معماری

 موسیقی مبانی آهنگ سازی

 مرمت آثار فرهنگی

 چاپ دستی

 پشتیبانی صحنه

 طراحی زبان بصری

  

 رشته های زیر گروه کشاورزی

یکی دیگر از گروه های رشته های فنی و حرفه ای، گروه کشاورزی می باشد. این گروه نیز خود به تنهایی 

  :زیر گروه است. رشته های زیر گروه این بخش، شامل موارد زیر می باشند 5شامل 

  



 رشته های زیر گروه کشاورزی

 ماشین های کشاورزی

 امور دامی

 امور زراعی

 صنایع غذایی

 امور باغی

  

 رشته های زیر گروه مدیریت و خدمات

طبقه  3سومین زیر گروه رشته های فنی و حرفه ای، گروه مدیریت و خدمات می باشند. این زیر گروه دارای 

بندی اصلی می باشد که عبارتند از: گروه خدمات، گروه بازرگانی و امور اداری و گروه بهداشت و سالمت 

می باشند که شامل موارد زیر هستند. هر یک از این دسته بندی ها خود به طور جداگانه حاوی رشته هایی 

  :می باشند

  

 رشته های زیر گروه مدیریت و خدمات

 تربیت کودک

 تربیت بدنی

 شبکه و نرم افزار رایانه ای

 حسابداری

 حمل و نقل

 ناوبری

 شبکه و نرم افزار رایانه ای



 مدیریت خانواده

  

 رشته های زیر گروه صنعت

طبقه  5آخرین و مهم ترین زیر گروه رشته فنی و حرفه ای، زیر گروه صنعت می باشد. این زیر گروه دارای 

زیر گروه  زیر گروه برق و رایانه، زیرگروه تعمیر و نگهداری ماشین آالت دریایی، :بندی و دسته بندی اعم از

شد. هر یک از این دسته بندی ها خود به می با زیر گروه معماری ساختمان زیر گروه مواد و فرآوری، مکانیک،

تنهایی دارای زیر شاخه های مختلفی می باشند. برخی از مهم ترین رشته های این زیر گروه، شامل موارد زیر 

  :می باشند

  

 رشته های زیر گروه صنعت

 صنایع شیمیایی

 سرامیک

 صنایع نساجی

 معدن

 متالوژی

 شبکه و نرم افزار

 الکتروتکنیک

 الکترونیک و مخابرات دریایی

 الکترونیک

 مکانیک موتورهای دریایی

 صنایع فلزی

 صنایع چوب و مبلمان



 ماشین ابزار

 تاسیسات مکانیکی

 مکاترونیک

 مکانیک خودرو

 ابزار

 معماری

 ساخت و تولید

  

  

 معرفی رشته های فنی و حرفه ای دانشگاه

لیستی که در ادامه ارائه خواهد گردید شامل تمامی رشته ها می باشد. شرایط ورود به دانشگاه فنی و حرفه 

 .ای برای هر یک از این رشته ها متفاوت می باشد که تمامی قوانین و ضوابط آن در دفترچه موجود می باشد

 الکترونیک 

 الکترونیک عمومی 

 رادیو و تلویزیون -الکترونیک 

  و فنّاوری اطالعاتارتباطات (ICT) 

 الکترونیک و ابزار دقیق -برق 

  آزمایشگاه تشخیص پزشکی-تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی 

  الکتریکی تأسیسات –الکتروتکنیک 

 برق صنعتی، -الکتروتکنیک 

 قدرت –قدرت( گرایش توزیع)،برق  -برق ) 

 (گرایش پست و انتقال)،برق و تأسیسات 

 گرایش برق 

 نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 

 تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی 

 نرم افزار کامپیوتر 



 سخت افزار کامپیوتر 

 فنّاوری اطالعات و ارتباطات 

  سازی قالب –ساخت و تولید 

  ابزار ماشین –ساخت و تولید 

 نقشه کشی عمومی 

 نقشه کشی و طراحی صنعتی 

 طراحی صنعتی 

 مکانیک خودرو 

 رومکانیک خود 

 مکانیک صنایع 

 ماشین آالت صنایع 

 خدمات پس از فروش خودرو 

 کنترل کیفی خودرو 

  جوشکاری –صنایع فلزی 

  فلزی صنایع –صنایع فلزی 

  مطبوع تهویه و مرکزی حرارت –تأسیسات 

  تبرید –تأسیسات 

 گازرسانی 

 تأسیسات تهویه -مکانیک 

  مطبوع تهویه –تاسیسات 

 صنایع چوب و کاغذ سازه های چوبی 

 رهای چوبیهن 

  چاپ –چاپ 

  ساختمان عمومی کارهای –ساختمان 

 اجرای ساختمان های بتونی 

 راه سازی 

 نگهداری و مرمت ساختمان 

 حمل و نقل ترافیک شهری 

 معماری -نقشه کشی معماری 

 شهرسازی 

 معماری سنتی 

 نقشه برداری -نقشه برداری 

  شیمیایی صنایع –صنایع شیمیایی 



 شیمی آزمایشگاهی(گرایش آرایشی بهداشتی 

 شیمی آزمایشگاهی)گرایش صنعتی 

 بهره برداری پاالیش گاز 

 نساجی صنایع – -صنایع نساجی 

 ریخته گری -متالورژی 

 مدلسازی -متالورژی 

 سرامیک صنعتی -سرامیک 

 استخراج معدن -معدن 

 (فرآوری سنگ )گرایش سنگ تزئینی 

 فرآوری سنگ)گرایش سنگ ساختمانی 

 ناوبری -بریناو 

 الکترونیک و مخابرات دریایی 

 الکترونیک و مخابرات دریایی 

 مکانیک موتورهای دریایی 

 مکانیک موتورهای دریایی 

 حسابداری -حسابداری بازرگانی 

 حسابداری)گرایش حسابرسی 

 (حسابداری )گرایش صنعتی 

 (حسابداری)گرایش مالی 

 حسابداری)گرایش مالیاتی 

 تبلیغات و بازاریابی 

 امور اداری 

 کودک یاری 

 مربی کودک 

 مدیریت خانواده مدیریت خانواده 

  دوخت و طراحی –طراحی و دوخت 

 طراحی پوشاک 

  بدنی تربیت –تربیت بدنی 

 گرافیک 

  گرافیک-گرافیک 

 انیمیشن 

  نقاشی –هنرهای تجسمی 

  جواهر و طال ساخت و طراحی کاربردی –علمی 



 فرش دستباف 

 قلم زنی 

 رورش دامتکنولوژی پ -امور دامی 

 پرورش طیور 

 تکنولوژی پرورش طیور 

 گاوداری صنعتی 

 مرغداری صنعتی 

 آبزیان آب شیرین -تکثیر و پرورش آبزیان 

 پرورش زنبورعسل 

 تکنولوژی تولیدات زراعی -امور زراعی و باغی 

 تکنولوژی تولیدات باغی -امور زراعی و باغی 

 تکنولوژی گیاه پزشکی -امور زراعی و باغی 

  برداری گیاهان دارویی و معطرتولید و بهره 

 تولید نهال گل و گیاهان زینتی 

  کشاورزی های ماشین مکانیک –ماشین های کشاورزی 

  کشاورزی مکانیزاسیون –ماشین های کشاورزی 

 انتقال و توزیع آب کشاورزی 

 کنترل کیفیت مواد غذایی -صنایع غذایی 

 نوازندگی ساز ایرانی 

 هتلداری 

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدشرایط ورود به دانشگاه فنی و حرفه ای جهت آگاهی از

  

  

 مزایای تحصیل در شاخه فنی و حرفه ای

مزایایی دارد که داوطلبان را برای ادامه تحصیل در آن ترغیب می  ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای نظام جدید

حاسن تحصیل در دبیرستان های فنی و حرفه ای این است که شما به صورت عملی نماید. یکی از مهم ترین م

 .در رشته خود مهارت الزم را فرا می گیرید
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تصور کنید که شما مایل به ادامه تحصیل در رشته مکانیک می باشید در صورتی که در رشته ریاضی و فیزیک 

ی مکانیک تحصیل کنید، در صورتی که از قبل دیپلم خود را دریافت نمایید و پس از آن در رشته مهندس

تسلطی بر اجزای ماشین نداشته باشید نمی توانید آنچنان که باید در رشته خود بدرخشید. اما در مدارس فنی 

 .و حرفه ای این امکان را خواهید داشت که به صورت عملی در این رشته موفقیت الزم را به دست آورید

  

 فنی و حرفه ایمشاوره برای انتخاب رشته 

دانش آموزان عزیز و دانشجویان گرامی بهتر است که در هنگام انتخاب رشته حتما از یک فرد ماهر و با تجربه 

کمک بگیرند. بهتر است که افراد در طی تحصیل خود چه در مدرسه و چه در دانشگاه، مشاور تحصیلی داشته 

العه هر درس را بیان کرده و به آن ها برنامه تحصیلی باشند. مشاوران به دانش آموزان و دانشجویان نحوه مط

می دهند. عالوه بر این، مشاوران دانش آموزان را در هنگام انتخاب رشته در پایه نهم به دهم نیز یاری می 

  .کنند

ه عالوه بر موارد ذکر شده، مشاوران دانش آموزان را برای کنکور دادن آماده کرده و پس از اعالم نتایج در مرحل

انتخاب رشته افراد را یاری می رسانند. اما، نکته حائز اهمیت در این بخش، مربوط به زمان انتخاب مشاوره 

است. افراد حتما باید مدتی جست و جو کرده و از پس پرس و جو از افراد مختلف، مشاور خود را انتخاب کنند. 

با  ایران تحصیل خود برگزینند. مشاوران ما در آن ها باید مشاوری با سابقه ای درخشان و مهارت باال را برای

  .داشتن سابقه ای درخشان می توانند در تمامی مراحل تحصیل به افراد کمک کنند

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدمشاوره کنکور فنی و حرفه ای جهت مطالعه مقاله

  

  

 رشته های فنی و حرفه ایاخبار پیرامون 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱ای اعالم تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه

آغاز شده و تا  ۱۴۰۰شهریور  ۱۳ای، انتخاب واحد از روز شنبه بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه

خواهد  ۱۴۰۰شهریور  ۲۰ادامه خواهد داشت. شروع نیمسال اول از روز شنبه  ۱۴۰۰شهریور  ۱۸پنجشنبه 

ذف اضطراری از ششم آذر ادامه خواهد داشت همچنین ح ۱۴۰۰بود حذف و اضافه از سوم مهر تا هشتم مهر 
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ها روز چهار هفته بوده و پایان کالس ۱۶ادامه خواهد داشت. مدت آموزش  ۱۴۰۰آذر  ۲۵ماه شروع شده و تا 

دی  ۲۲آغاز شده و تا پنجشنبه  ۱۴۰۰روز شنبه دی ماه  ۱۱خواهد بود و امتحانات نیز از  ۱۴۰۰دی  ۹شنبه 

 ماه ادامه خواهد داشت.

 ای کشور در دولت مردم فنی وحرفه نگاهی به سازمان آموزش

ای کشور  غالمحسین حسینی نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

های اجرایی این  درصدی تعداد برنامه 83با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه در دولت مردم، از رشد 

 .سازمان خبر داد

 ای طراحی شود خه کار دانش و فنی و حرفهدوره تحصیلی شا

ریزی آموزشی  حسن ملکی، روز یکشنبه در سومین نشست ارایه گزارش عملکرد دفاتر سازمان پژوهش و برنامه

ای و کار دانش افزود: امروز کار  ماهه دفتر فنی و حرفه ۹عملکرد  ۱۴۰۰های ابالغی سال  بر اساس برنامه

ای دارد. بنابراین الزم است در این باره اقدامات  های بسیاری با شاخه فنی و حرفه دانش تحقق یافته، شباهت

های مربوط به این  هایی از نقص زیر ساختی انجام دهیم. البته در طراحی دوره تحصیلی باید بتوانیم بخش

 .شاخه را پوشش دهیم

 ای و کاردانش در خوزستانضرورت توسعه مدارس فنی و حرفه

 آمادگی و ظرفیت که مدارسی از درصدی باید: گفت خوزستان استانداری اجتماعی سیاسی معاون ،رضا نجاتی

 تجهیزات دارد، وجود مندی عالقه که شهرستانی هر در و ببریم شدن ای حرفه و فنی سمت به دارند را کافی

 .شوند اندازی راه مجهز ای حرفه و فنی مدارس و خریداری الزم

 شود؟ ای بر چه مبنایی انجام می ی فنی و حرفهها حذف و اضافه رشته

کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، در خصوص بحث  فیروز عسگری، معاون آموزشی متوسطه اداره

 های فنی و کار دانش، اظهار کرد: برخی از رشته ای به هنرستان های فنی و حرفه حذف و اضافه شدن رشته

 .شوند پرورش حذف یا اضافه می ها از طریق وزارت آموزش و

  

  

  :اطالعیه مهم



نام نسبت به  نام از طریق مراکز آموزشی مربوط، بابت هزینه ثبت بایست در زمان ثبت متقاضیان می

از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در درگاه اطالع  سیصد و هفتادهزار( ریال) 370.000 پرداخت مبلغ

 .مایندرسانی سازمان سنجش اقدام ن

  

  

  

 خالصه مطلب

 رشته های فنی و حرفه ای ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با تمامی

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که حتما در زمان انتخاب رشته چه در پایه نهم و چه در دانشگاه، رشته ای را 

انتخاب کنید که به عالیق شما نزدیک است. عالوه بر عالقه، در زمان انتخاب رشته حتما به مهارت ها و توانایی 

رید و یا می خواهید با رشته های معرفی شده و های خودتان نیز توجه نمایید. اگر در این زمینه سوالی دا

آینده شغلی هر کدام بیشتر آشنا شوید، با مشاوران ما در ایران تحصیل تماس بگیرید. عالوه بر این، می توانید 

برای ما کامنت بگذارید. مشاوران و همکاران ما در تمامی روزهای سال و در هر ساعت از شبانه روز، آماده 

  .شما عزیزان می باشندخدمت رسانی به 

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-

content/uploads/2019/12/53.mp3"][/audio] 

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 


