
 

 
 

 وٍم تً دٌم – 2041ٌای فىی حشفً ای سؽتً

اوتخاب سؽتً، یکی اص مٍم تشیه تقمیمات َ اقذاماتی اعت کهً ٌهش فهشد دس  هُد صوهذدی نهُد ان سا او ها  

می دٌذ. افشاد تایذ تش حغة عالیق نُد یکی اص سؽتً ٌای علُ  اوغاوی، علُ  ت شتی، فىی حشفً ای، کاس 

سا سقهم تضوهذ، تىهاتشایه افهشاد  داوؼ َ غیشي سا اوتخاب ومایىذ، صیشا سؽتً تحقیلی ٌش فشد می تُاوذ ایىذي اَ

تایههذ تههً دَس اص ٌههش دُوههً تاکههش اؽههتثاٌی َ فوههم تههش اعههاط تُاومىههذی ٌهها َ عالیههق نههُد، سؽههتً تحقههیلی سا 

اوتخاب ومایىذ. افشاد اَلیه ت شتً اوتخاب سؽتً نُد سا دس پایً تحقیلی وٍم ت شتً مهی کىىهذ. امهشَصي یکهی 

وغثت تهً  رشتو ىای فنی حرفو ای .ی َ حشفً ای می تاؽذاص پش شفذاستشیه سؽتً ٌای تحقیلی، سؽتً فى

  .عایش سؽتً ٌا دسَط عملی تغیاسی داسوذ

صیش دشَي افلی ٌىش، فىعت َ کؾهاَسصی،  4الص  تً رکش اعت تا تذاویذ کً سؽتً فىی َ حشفً ای، داسای 

مذیشیت َ نذمات اعت. الثتً، تش اعاط انشیه ا العیً ای کً اص عمت عاصمان فىی َ حشفً ای اتالغ ؽذي 

 .صیش دشَي جذیذ ویض تً دشَي فىی َ حشفً ای اضافً ؽذي اعت 6اعت، 

ٌم جض داوؼ امُصان پایً وٍم ٌغتیذ َ می نُاٌیذ اوتخاب سؽتً کىیذ تٍتش اعت تها تمها  صیهش دهشَي ادش ؽما 

ٌای سؽتً فىی حشفً ای اؽىا ؽُیذ. تشای ا هال  دس ایهه مهُسد تٍتهش اعهت اص افهشاد تُاومىهذ کمه. ت یشیهذ. 

حضهُسی او ها   تهذَن ویهاص تهً مشاجعهً 9099075307 ایه کاس سا مهی تُاویهذ تىٍها اص  شیهق تمهاط تلاىهی

  .دٌیذ

  

 2041لیست رشته های فنی حرفه ای 

دعههتً کلههی ٌىههش، فههىعت َ  4ٌمههان  ههُس کههً تیههان ؽههذ، صیههش دههشَي ٌههای سؽههتً فىههی َ حشفههً ای ؽههام  

دعتً ویهض تهً ایهه صیهش دهشَي ٌها اضهافً ؽهذي اعهت کهً  6کؾاَسصی، مذیشیت َ نذمات می تاؽىذ، اما انیشا 

 :ؽام  مُاسد صیش می تاؽىذ

 اویمحیم ت  

 اوشژی 

 نذمات فشَؽ اٌی  

 تاصیافت مُاد  

 حم  َ وو  سیلی  

 تٍذاؽت عؾایش َ سَعتا  
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تشای تمامی دتیشعهتان ٌها َجهُد وهذاسد.  رشتو ىای فنی حرفو ای داوؼ امُصان عضیض تُجً داؽتً تاؽىذ کً

اتتهذا تها تً ٌمیه دلی  دس فُستی کً مای  تً ادامً تحقی  دس ٌش ی. اص سؽتً ٌهای رکهش ؽهذي مهی تاؽهیذ، 

اعتاادي اص معشفی سؽتً ٌای تحقیلی فىی حشفً ای وٍم تً دٌم ا العات الص  سا کغة وماییهذ َ پهظ اص ان 

دس ساتطً تها امکهان تحقهی  دس مذسعهً مهُسد ومهش ا میىهان یاتیهذ. الص  تهً رکهش اعهت تها تذاویهذ کهً ؽهشایم 

صیهش دهشَي ٌها داسای ؽهانً ٌهای  اوتخاب ٌش ی. اص ایه سؽتً ٌا تا دی شی متااَت اعهت. ٌهش یه. اص ایهه

 .متااَتی ٌغتىذ

  

 

  

 .سَی لیى. کلی. کىیذ پشدسامذ تشیه سؽتً فىی حشفً ای جٍت
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 رشتو ىای زیر گروه ىنر

 81سؽتً ٌىش وغثت تً عایش سؽتً ٌا  شفذاسان صیادی الخقُؿ دس تیه دنتهشان داسد. ایهه سؽهتً داسای 

صیش دشَي می تاؽذ کً تشنی اص ان ٌا دس تشنهی اص مهذاسط َجهُد وذاسوهذ. ٌم ىهیه سؽهتً  شاحهی دَنهت 

ی صیهش دهشَي ویض فوم دس ٌىشعتان ٌهای دنتشاوهً َجهُد داسد. دس ادامهً تهً معشفهی سؽهتً ٌهای فىهی حشفهً ا

 :سؽتً ٌىش اؽاسي می کىیم

  

 صیش دشَي سؽتً ٌىش

 فتُدشافی.

 تُلیذ تشوامً تلُیضیُوی

 معماسی دانلی

 وُاصوذدی عاص جٍاوی

 دشافی.

 اویمیؾه َ پُیاومایی

 وُاصوذدی عاص ایشاوی

 وواؽی

 فىایع دعتی

 ومایؼ

  شاحی دَنت

 عیىما



 

 
 

 ووؾً کؾی معماسی

 مُعیوی مثاوی اٌىگ عاصی

 مشمت اثاس فشٌى ی

 چاپ دعتی

 پؾتیثاوی فحىً

  شاحی صتان تقشی

  

 معرفی رشتو ىای فنی حرفو ای زیر گروه کشاورزی

یکی دی ش اص دشَي ٌهای سؽهتً ٌهای فىهی َ حشفهً ای، دهشَي کؾهاَسصی مهی تاؽهذ. ایهه دهشَي ویهض نهُد تهً 

  :صیش دشَي اعت. سؽتً ٌای صیش دشَي ایه تخؼ، ؽام  مُاسد صیش می تاؽىذ 5تىٍایی ؽام  

  

 سؽتً ٌای صیش دشَي کؾاَسصی

 ماؽیه ٌای کؾاَسصی

 امُس دامی

 امُس صساعی

 فىایع غزایی

 امُس تاغی

  

 رشتو ىای زیر گروه مذیریت و خذمات



 

 
 

 3عُمیه صیش دشَي سؽتً ٌای فىهی حشفهً ای، دهشَي مهذیشیت َ نهذمات مهی تاؽهىذ. ایهه صیهش دهشَي داسای 

 ثوً تىذی افلی می تاؽذ کً عثاستىذ اص: دشَي نذمات، دشَي تاصسداوی َ امُس اداسی َ دهشَي تٍذاؽهت َ 

تاؽهىذ کهً ؽهام   عالمت ٌغتىذ. ٌش ی. اص ایه دعتً تىذی ٌا نُد تً  ُس جذاداوهً حهاَی سؽهتً ٌهایی مهی

  :مُاسد صیش ٌغتىذ

 .ان سَی لیى. کلی. کىیذ َ مضایا سؽتً اسایؾ شی فىی حشفً ای تشای ا ال  اص

  

 سؽتً ٌای صیش دشَي مذیشیت َ نذمات

 تشتیت کُدک

 تشتیت تذوی

 ؽثکً َ وش  افضاس سایاوً ای

 حغاتذاسی

 حم  َ وو 

 واَتشی

 ؽثکً َ وش  افضاس سایاوً ای

 مذیشیت ناوُادي
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 معرفی رشتو ىای زیر گروه صنعت

 5انشیه َ مٍم تشیه صیش دشَي سؽتً فىی َ حشفً ای، صیش دشَي فىعت مهی تاؽهذ. ایهه صیهش دهشَي داسای 

صیههش دههشَي تههش  َ  ٍههذاسی ماؽههیه االت دسیههایی،صیههش دههشَي تعمیههش َ و  : ثوههً تىههذی َ دعههتً تىههذی اعههم اص

می تاؽهذ. ٌهش یه. اص  صیش دشَي معماسی عانتمان صیش دشَي مُاد َ فشاَسی، صیش دشَي مکاوی.، سایاوً،

ایه دعتً تىذی ٌا نُد تً تىٍایی داسای صیش ؽانً ٌای مختلای می تاؽهىذ. تشنهی اص مٍهم تهشیه سؽهتً ٌهای 

  :تاؽىذایه صیش دشَي، ؽام  مُاسد صیش می 

  

 سؽتً ٌای صیش دشَي فىعت



 

 
 

 فىایع ؽیمیایی

 عشامی.

 فىایع وغاجی

 معذن

 متالُژی

 ؽثکً َ وش  افضاس

 الکتشَتکىی.

 الکتشَوی. َ مخاتشات دسیایی

 الکتشَوی.

 مکاوی. مُتُسٌای دسیایی

 فىایع فلضی

 فىایع چُب َ مثلمان

 ماؽیه اتضاس

 تاعیغات مکاویکی

 مکاتشَوی.

 مکاوی. نُدسَ

 اتضاس

 معماسی

 عانت َ تُلیذ

  

  

  .، تش سَی لیى. مشتُ ً کلی. کىیذحشفً ایؽشایم َسَد تً داوؾ اي فىی َ  جٍت اداٌی اص

  

 رشتو ىای فنی حرفو ای دارای تفکیک جنسیتی
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ٌش چىذ کً کلیً داوؼ امُصان دنتش َ پغش می تُاوىذ دس تمامی سؽتً ٌای فىی حشفً ای دسط تخُاوىذ، امها 

ٌى ا  اوتخاب سؽتً وٍم تً   تشنی اص سؽتً ٌای ان مختـ داوؼ امُصان پغش یا دنتش اعت. لزا ؽما تایذ تً

  .اؽاسي می کىیم دٌم تً ان تُجً کىیذ. دس ادامً لیغت سؽتً ٌای داسای تاکی. جىغیتی سا

 8441معشفی سؽتً ٌای فىی حشفً ای مختـ داوؼ امُصان پغش 

 تاعیغات مکاویکی الکتشَتکىی. فىایع فلضی

 عانت َ تُلیذ عانتمان متالُسژی

 امُس دامی مکاتشَوی. معذن

 فىایع چُب َ مثلمان ماؽیه ٌای کؾاَسصی امُس صساعی

 واَتشی الکتشَوی. َ مخاتشات دسیایی چاپ

 مکاوی. نُدسَ فىایع وغاجی حم  َ وو 

 — ماؽیه اتضاس مکاوی. مُتُسٌای دسیایی

 8441معشفی سؽتً ٌای فىی حشفً ای مختـ داوؼ امُصان دنتش 

 (کُدک یاسی )تشتیت کُدک  شاحی َ دَنت

  

  

  

 مسایای تحصیل در شاخو فنی و حرفو ای

مضایایی داسد کً داَ لثهان سا تهشای ادامهً تحقهی  دس ان تشغیهة  ثثت وا  کاسداوی فىی حشفً ای وما  جذیذ

می ومایذ. یکی اص مٍم تشیه محاعه تحقی  دس دتیشعتان ٌای فىی َ حشفً ای ایه اعت کً ؽما تً فُست 

 .سؽتً نُد مٍاست الص  سا فشا می دیشیذعملی دس 

تقُس کىیذ کً ؽما مای  تً ادامً تحقی  دس سؽتً مکاوی. می تاؽیذ دس فُستی کهً دس سؽهتً سیاضهی َ 

فیضی. دیپلم نُد سا ت یشیذ َ پظ اص ان دس سؽتً مٍىذعی مکاوی. تحقهی  کىیهذ، دس فهُستی کهً اص قثه  

ُاویذ دس سؽتً نُد مُفق ؽُیذ، اما دس مذاسط فىی َ حشفً ای تغلطی تش اجضای ماؽیه وذاؽتً تاؽیذ ومی ت

 .ایه امکان سا نُاٌیذ داؽت کً تً فُست عملی دس ایه سؽتً مُفویت الص  سا تً دعت اَسیذ
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 مشاوره برای انتخاب رشتو فنی و حرفو ای

داوؼ امُصان عضیض تٍتش اعت تً ٌى ا  اوتخهاب سؽهتً حتمها اص یه. فهشد مهاٌش َ تها ت شتهً کمه. ت یشوهذ، 

صیشا ایه کاس می تُاوذ تشای ایىذي ؽغلی ان ٌا تا تُجً تً وُ  تُاوایی ٌای ان ٌا مایهذ تاؽهذ، تىهاتشایه تٍتهش 

اس کهاس سا دس ومهش ت یشیهذ َ عهپظ اعت کً ؽما اتتذا مٍاست ٌا َ عالیق نُدتان سا تً نُتی تؾىاعیذ، تهاص

اوتخاب سؽهتً کىیهذ. مؾهاَسان ایهشان تحقهی  دس ایهه امهُس مهی تُاوىهذ ؽهما سا ساٌىمهایی کىىهذ تها عهالَي تهش 

  .اوتخاب سؽتً وٍم تً دٌم دس مُسد وحُي مطالعً ٌش دسط َ تشوامً سیضی ان ٌا ویض کم. کىىذ



 

 
 

تهشای کىکهُس دادن امهادي مهی کىىهذ َ پهظ اص اعهال  عالَي تش مُاسد رکش ؽهذي، مؾهاَسان، داوهؼ امهُصان سا 

وتایج تشای اوتخاب سؽتً ان ٌا سا یاسی می سعاوىذ، اما وکتً حائض اٌمیهت دس ایهه تخهؼ، مشتهُ  تهً صمهان 

پههظ اص پههشط َ جههُ اص افههشاد مختلهه ،   اوتخههاب مؾههاَسي اعههت. افههشاد حتمهها تایههذ مههذتی جغههت َ جههُ کههشدي َ

ا تایذ مؾاَسی تا عاتوً ای دسنؾان َ مٍاست تاال سا تشای نُد تشدضیىىذ. مؾاَس نُد سا اوتخاب کىىذ. ان ٌ

تا داؽهته عهاتوً ای دسنؾهان مهی تُاوىهذ دس تمهامی مشاحه  تحقهی  تهً افهشاد  ایشان تحقی  مؾاَسان ما دس

  .کم. کىىذ

  

  

  .تش سَی لیى. کلی. کىیذ مؾاَسي کىکُس فىی َ حشفً ای جٍت مطالعً موالً
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 اخبار پیرامون رشتو ىای فنی حرفو ای

 دتیشعتان فىی حشفً ای َ کاس داوؼ دس عیغتان َ تلُچغتان 854اسائً امکاوات تً 

لایر تههشای  میلیههاسد 144حغههىعلی میشعثههذی، مههذیش کهه  امههُصػ َ پههشَسػ عیغههتان َ تلُچغههتان، داههت: 

دتیشعتان ٌای فىهی حشفهً ای َ کهاس داوهؼ نشیهذاسی ؽهذي اعهت کهً تُدجهً ان اص محه  اعتثهاسات اداسي که  

  .امُصػ َ پشَسػ اعتان تامیه ؽذي اعت

 دسفذ داوؼ امُنت ان فىی حشفً ای ماصوذسان َاسد تاصاس کاس می ؽُوذ ۰۷تیؼ اص 

َ کهههاسداوؼ اداسي کههه  امهههُصػ َ پهههشَسػ عغههه ش کهههایمی، سیهههیظ اداسي امهههُصػ ٌهههای فىهههی َ حشفهههً ای 

ٌضاس داوؼ امُص مؾغُد تً تحقی  ٌغتىذ. دس حاد  ۸۴ٌىشعتان ماصوذسان  ۶۵۳ماصوذسان، تیان کشد، دس 

دسفهذ داوهؼ  ۰۷کهً تهیؼ اص   سؽتً کاس داوهؼ داسیهم 813سؽتً فىی حشفً ای َ  ۶۵حاضش دس ماصوذسان 

  .ی کاس جزب می ؽُوذامُنت ان پظ اص اتما  دَسي تحقیالت دس تاصاس ٌا

سؽتً ٌای مکاوی. نُدسَ، تاعیغات، تش  َ فىعت َ تشتیت تهذوی دس میهان داوهؼ امهُصان پغهش َ سؽهتً 

  .تیؾتشی داسد  ٌای  شاحی دَنت، وش  افضاس َ حغاتذاسی دس میان داوؼ امُصان دنتش  شفذاسان

 .َ وحُي کغة ومشي قثُلی دس ان کلی. کىیذ اصمُن عملی فىی حشفً ای جٍت

 نالفً مطلة

داوؼ امُصاوی کً ققذ داسوذ دس اوتخاب سؽتً وٍم تً دٌم ؽشکت کىىذ تایذ تا سؽتً ٌهای مختله  ان اؽهىایی 

صیش دشَي مختل  اسائً می ؽهُد. ٌهش کهذا   ۳داؽتً تاؽىذ. یکی اص ایه سؽتً ٌا، فىی حشفً ای اعت کً دس 

دسط تخُاویهذ، امها دقهت کىیهذ کهً اص ایه صیش دشَي ٌا سؽتً ٌای مختلای داسوذ کً ؽما می تُاویهذ دس ان ٌها 

دس ی. دتیشعتان فىی َ حشفً ای ٌمً ایه سؽتً ٌا تا ٌم اسائً ومی ؽُد. لزا ؽهما اتتهذا تایهذ تحویهق کىیهذ کهً 

 .اوتخاب سؽتً کىیذ دس مىطوً ؽما کذا  سؽتً ٌای فىی حشفً ای اسائً می ؽُوذ تا تش اعاط ان ٌا

تحقهی  کىىهذ، امها  رشتتو ىتای فنتی حرفتو ای ی تُاوىهذ دسدقت کىیذ کً ٌمهً داوهؼ امهُصان پغهش َ دنتهش مه

تشنی اص ان ٌا داسای تاکی. جىغیتی داسوهذ کهً دس تهاال تهً چىهذ ومُوهً ان ٌها اؽهاسي کهشدیم، تىهاتشایه تٍتهش 

اعت کً ؽما قث  اص اوتخاب سؽتً دس مُسد لیغت کام  ایه سؽتً ٌا َ تاکی. ٌای جىغیتی ان ٌا تحویواتی 

 .او ا  دٌیذ

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 ا کً وحُي اوتخهاب سؽهتً َ قثهُلی دس ٌهش کهذا  اص سؽهتً ٌها تهشای نهُد قُاعهذ نافهی داسد. لهزا الص  اص او

ٌمهشاي مضایها َ معایهة ان ٌها   اعت تا افشاد نثشي دس ایه مُسد فحثت کىیذ تا تما  تُفیً ٌهای الص  سا تهً

مٍیا اعت کً  9099075307 سا دسیافت کىیذ. تماط دشفته تا کاسؽىاعان ایشان تحقی  تىٍا تا ؽماسي تلاه

 .عاعتً تاؽذ تا تتُاویذ مؾهکالت نهُد سا دس کمتهشیه صمهان حه  کىیهذ ۴۸می تُاوذ تشای ؽما ی. ساٌىمای 

عالَي تش ایه، می تُاویذ تشای ما کامىت ت زاسیذ تا مؾاَسان َ ٌمکاسان ما دس تمهامی سَصٌهای عهاد َ دس 

  .ٌش عاعت اص ؽثاوً سَص پاعخ ؽما سا اسائً دٌىذ

   

 

 


