
 

 
 

خدمت تمامی داوطلبان و دانش آموزان مایل به ادامه تحصیل در این رشته پرطرفدار اعالم  شرایط انتخاب رشته تجربی نهم

معدل الزم برای انتخاب شد. دقت داشته باشید که از جمله نکات مهم و اساسی در زمان انتخاب این رشته تحصیلی توجه به 

، سؤاالت بسیاری برای دانش آموز ایجاد می شود. سؤاالتی که وی انتخاب رشته تجربیاست. در زمان  رشته تجربی نهم

سخی مناسب و درست برای آن هاست. به عنوان مثال، دانش آموزان با خود می گویند آیا رشته تجربی مدام به دنبال یافتن پا

 سخت است؟ یا معدل برای رشته تجربی چند باید باشد؟

  

در این نوشته، قصد داریم در رابطه با شرایط انتخاب رشته تجربی نهم اطالعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. 

موثق و دقیق که به کمک استفاده از آن ها می توانید بهترین انتخاب رشته را با توجه به شرایط انتخاب رشته اطالعاتی 

تجربی نهم داشته باشید. البته، به جز ارائه توضیحاتی در رابطه با شرایط انتخاب رشته تجربی نهم در رابطه با این رشته 

 .نیز با شما صحبت می کنیم آزمون های هدایت تحصیلی حتیتحصیلی پر متقاضی، زمان و نحوه انتخاب رشته و 

مشاوران ما در ایران تحصیل به طور دقیق تمامی عوامل و نکات مهم شرایط انتخاب رشته تجربی نهم بررسی کرده و در 

 .روی لینک زیر کلیک کنیدم و رزرو مشاوره انتخاب رشته اختیار شما متقاضیان قرار می دهند. جهت ثبت نا

 

 

  اشیم؟چرا باید از شرایط انتخاب رشته تجربی نهم اطالع داشته ب

انتخاب رشته تجربی و نحوه انجام آن از اهمیت زیادی برای دانش آموزان مایل به تحصیل در این رشته محبوب برخوردار 

 .است

با توجه به بازار کار عالی و مثال زدنی رشته های گروه تجربی تعجبی نیست که افراد زیادی تمایل به انتخاب آن برای  

 .تحصیل داشته باشند

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/
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https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

  .بسیار مهم است و نباید از آن غافل نشد شرایط انتخاب رشته تجربی نهمن میان داشتن اما در ای

یعنی در این میان فقط بحث عالقه مطرح نیست فرد باید شرایط انتخاب رشته تجربی نهم را هم داشته باشد تا بتواند دست به 

 .انتخاب بزند

 .الزم برای انتخاب رشته تجربی نهم اشاره کرداز میان این شرایط در نظر گرفته شده می توان به معدل 

 چند باید باشد؟ معدل برای رشته تجربی حتماً تا به حال این سؤال برای شما دوست عزیز دانش آموز هم مطرح شده که

زیرا شما می دانید که اگر مؤفق به کسب معدل الزم برای انتخاب رشته تجربی نهم نشوید به هیچ وجه امکان انتخاب رشته 

 .صورت عالقه و تمایل به انتخاب آن را ندارید تجربی را حتی در

 .در نتیجه، یافتن پاسخی دقیق و درست برای این پرسش که معدل برای رشته تجربی چند باید باشد؟ اهمیت زیادی دارد

ن پس با این اوصاف و با ارائه توضیحات باال متوجه شدید که برخورداری از شرایط انتخاب رشته تجربی نهم از جمله داشت

 .معدل الزم برای انتخاب رشته تجربی نهم تا چه اندازه مهم است

اگر می خواهید بدانید که معدل برای رشته تجربی چند باید باشد؟ پیشنهاد می کنیم بخش بعدی این نوشته جامع را مطالعه 

 .کنید تا به جواب این سؤال خود یعنی معدل برای رشته تجربی چند باید باشد؟ دست پیدا کنید

 .کلیک کنید درس خواندن رتبه های برتر کنکورروش های برای اطالع از 

  

  شرایط انتخاب رشته تجربی نهم شامل چه مواردی می شوند؟

 .اولین و شاید هم مهم ترین شرایط انتخاب رشته تجربی نهم همان معدل الزم برای انتخاب رشته تجربی نهم است

ه رشته علوم تجربی به هیچ وجه نباید از چهارده پایین تر در واقع، معدل هر کدام از دانش آموزان دختر و پسر برای ورود ب

 .باشد

وی نمی تواند اقدام  14در غیراینصورت و با عدم برخورداری فرد از معدل الزم برای انتخاب رشته تجربی نهم یعنی معدل 

 .به انتخاب رشته تجربی کند و باید قید تحصیل در این رشته را بزند

نوان یکی از شرایط انتخاب رشته تجربی نهم مجموع نمرات دو درس ریاضی و تجربی در کل مورد بسیار مهم دیگر به ع

 .سه سال هفتم، هشتم و نهم است

 .کمتر باشد 42به بیان دیگر، جمع نمرات این دروس در کل این سال ها به هیچ وجه نباید از 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

 
 

 شرایط پذیرش در رشته علوم تجربی
 شرایط عنوان دروس

 42حداقل ضریب  ریاضی و علوم تجربیمجموع نمرات 
 13و حداقل نمره  3ضریب  ریاضی

 14و حداقل نمره  3ضریب  علوم تجربی
 14حداقل  معدل

 .پس همواره به این مورد به عنوان یکی از شرایط انتخاب رشته نهم تجربی نهم توجه داشته باشید

  

عزیزان می توانید از شرایط انتخاب رشته تجربی نهم مطلع در سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری ایران تحصیل، شما 

روی لینک شده و با راهنمای های حرفه ای مشاوران ما بهترین انتخاب رشته را داشته باشید. برای ورود به سامانه، 

 .رزرو آنالین کلیک کنید

 

 :عبارتند از شرایط تحصیلی الزم برای انتخاب رشته تجربی پایه نهم

 باشد 42نهم( باید  متوسطه )هفتم، هشتم، پایه در سه علوم تجربی ریاضی و نمرات دروس عحداقل ضریب مجمو. 
 محاسبه می شود 3با ضریب  متوسطه در سه سال اول علوم تجربی نمره درس ریاضی و. 
 می باشد 14نمره باالی  رشته علوم تجربی برای تحصیل در معدل الزم حداقل. 

  

 :عبارتند از رشته تجربی پایه نهمشرایط فردی الزم برای انتخاب 

 داشتن استعداد و عالقه به علوم آزمایشگاهی و مواد 
 ،رشته جانور شناسی و سایر مشاغل مرتبط با این عالقه به مشاغل پزشکی، زمین شناسی 
 داشتن پشتکار کافی در یادگیری موارد آموزشی مربوط به علوم شیمیایی و ترکیبات 

شتر در رابطه با شرایط انتخاب رشته تجربی نهم را دارید و مایل به اطالع بیشتر از جزئیات آن اگر قصد آشنایی و اطالع بی

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل هستید با مشاوران

  

https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://irantahsil.org/


 

 
 

 اطالعیه

ه های ارائه شده در دوران دبیرستان بوده رشته تجربی همواره و در طول سال ها بهترین و محبوب ترین رشته از میان رشت

 .و بازار کار خوبی هم در رشته های این گروه آزمایشی وجود دارد

  

 امتیازات مورد نیاز برای انتخاب رشته نهم

 :زنندآموز در هریک از موارد زیر کسب می کند، در نهایت هدایت تحصیلی وی را رقم میمجموعه امتیازاتی که دانش

 درصد ۱۰آموز: عالیق دانش 
  :درصد ۵نظر والدین 
  :درصد ۱۰نظر معلمان تمام دروس 
 درصد ۳۵ای: های مشاورهنتیجه آزمون 
 درصد ۳۵آموز: عملکرد درسی دانش 
  :درصد ۱۰نظر مشاور تحصیلی 

 جدول انتخاب رشته نهم بر اساس تیپ شخصیتی

اساس نوع تیپ شخصیتی، رشته تحصیلی مناسببرای شما را پیشنهاد  جدول زیر با استفاده از نظریه هالند نوشته شده که بر

 .کندمی

 هدایت تحصیلی تیپ شخصیتی

 گراواقع
ای، کشاورزی، صنعتی، تربیت بدنی رشته تحصیلی و شغلی که در ارتباط با اشیا و ابزار فنی و حرفه

 .باشد و جنبه فنی داشته باشد

 جستجوگر
کنند و مستلزم تحقیق و های تحصیلی و مشاغلی که با داده کار میرشتهعلوم ریاضی و علوم تجربی 

 .پژوهش مداوم هستند

 هنری
های علوم انسانی، تجربی و ریاضی رشته های هنری، طراحی گرافیک، زبان، برخی رشتهرشته

 .داشته باشندها اهمیت ها و اشیا بوده و خالقیت و ابتکار در آنتحصیلی و مشاغلی که در ارتباط با داده

 اجتماعی
های علوم اجتماعی، علوم تربیتی، الهیات، علوم قضایی و حقوق، روانشناسی، مشاوره هر نوع رشته

رشته تحصیلی و شغلی که در ارتباط با مردم باشد و در ارتباط با آموزش، تدریس و رفاه اجتماعی 

 .هستند

ها و مشاغلی که قضایی، حقوق، علوم سیاسی رشتههای علوم تجربی، بازرگانی، مدیریت، علوم رشته متهور



 

 
 

 .با مردم سر و کار دارند و در حوزه سازماندهی، مدیریت و فروشندگی هستند

 قراردادی
هایی که با ها و شغلهای امور اداری و دفتری، حسابداری، بازرس مالی، بانکداری رشتهرشته

 .ها ارتباط دارندجزئیات و کار با داده

 .کلیک کنید نرم افزار انتخاب رشته کنکورعه برای مطال

  

 

  رشته تجربی نهم اقدام کرد؟ چه زمانی می توان برای انتخاب

به جز اطالع از شرایط انتخاب رشته تجربی نهم کسب اطالعاتی در مورد زمان این انتخاب رشته هم بسیار مهم و حیاتی به 

 .نظر می رسد

تاریخی زیرا ممکن است زمان این انتخاب رشته به اتمام برسد و شما متوجه نشوید. آیا می دانید انتخاب رشته تجربی در چه 

 انجام می شود؟

در صورت عدم اطالع از زمان انتخاب رشته تجربی با مشاوران ایران تحصیل در تماس باشید تا اطالعات الزم در رابطه 

 .با زمان در نظر گرفته شده برای زمان انتخاب رشته تجربی را در اختیارتان قرار دهند

  

  

  و مهم هستند؟چه عواملی در انتخاب رشته تجربی نهم تأثیرگذار 

برای انتخاب رشته تجربی باید به عوامل مهمی توجه کرد که این عوامل می توانند اثرات زیادی در انتخاب این رشته 

 .تحصیلی داشته باشند

 .در ادامه به ذکر کلیه عوامل و عناصر مهم در انتخاب رشته تجربی نهم برای شما دوستان عزیز می پردازیم

 (درصد در انتخاب رشته 10د دانش آموز به رشته تجربی ) با اثر مورد اول: عالقه فر .

درصد در  5مورد دوم: نظر و عقیده پدر و مادر و همین طور خود فرد دانش آموز برای انتخاب رشته تجربی ) با اثر  .

 (انتخاب رشته

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 35برای ورود به رشته تجربی به دست آورده است ) با اثر  آزمون های مشاوره ای مورد سوم: نمره ای که فرد در .

 (درصد در انتخاب رشته

 (درصد در انتخاب رشته 10دانش آموز دارد ) با اثر  مشاور تحصیلی مورد چهارم: نظری که .

درصد در  10د شرایط تحصیلی وی برای ورود به رشته تجربی ) با اثر مورد پنجم: نظر معلم های دانش آموز در مور .

 (انتخاب رشته

مورد ششم: نمره هایی که فرد دانش آموز در انواع دروس مورد نیاز برای ورود به رشته تجربی به دست آورده است )با  .

 (درصد در انتخاب رشته 35اثر 

انتخاب رشته آکادمی ایران تحصیل، تمامی نکات مهم انتخاب رشته را  داوطلبان می توانند با استفاده از سامانه تخصصی

 .ط کافیست روی بنر زیر کلیک کنیدفق .بررسی و بهترین انتخاب رشته را داشته باشند

 

  

                  رشته تجربی سخت است؟

شاید این سؤال برای شما دانش آموز عزیز مایل به انتخاب رشته علوم تجربی هم مطرح شده باشد که آیا رشته تجربی سخت 

 است؟ 

 باشم؟یعنی باید در طول سال های تحصیل در این رشته مطالعه خیلی زیادی داشته 

یعنی می توانم از عهده مطالعه دروس این رشته مثالً ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی و کسب نمره ای عالی در آن 

 ها بربیایم؟

 .این ها سؤاالتی است که ممکن است در همان زمان تصمیم به انتخاب رشته تجربی به ذهن شما دانش آموز عزیز هم برسد

به این سؤال که آیا رشته تجربی سخت است؟ یا نه؟ باید عرض کنیم که هرگز فکر سخت  ببینید دوستان عزیز در جواب

 .بودن این رشته تحصیلی را نکنید

 .را با بهترین نمره پاس کنید دروس رشته تجربیشما استعداد تحصیل در رشته تجربی را دارید. شما می توانید 

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
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 .هرگز این فکر را نکنید که آیا رشته تجربی سخت است؟ یا نه؟ در واقع، اصآلً به فکر سختی آن نباشید 

تحصیل در این رشته بپردازید و انقدر هم این سؤال که آیا رشته تجربی سخت است؟ کافیست اراده کنید و با پشتکار زیاد به 

 .یا نه؟ را در ذهن خود تکرار نکنید

 

 اطالعیه

هدایت تحصیلی پایه نهم،  درسی و امتیازات نمرات باید عالوه بر شرایط الزم برای انتخاب رشته تجربی در دوره دبیرستان

 .ا و عالقه دانش آموزان نیز توجه شودبه خصوصیات شخصیتی و استعداد ه

  

  چه کار کنم تا انتخاب رشته مؤفقی داشته باشم؟

 .ببینید دوستان عزیز برای داشتن انتخاب رشته ای مؤفق در رشته تجربی باید به عوامل و نکات مختلفی توجه داشته باشید

 .راب می کنیدنکاتی که در صورت بی توجهی به آن ها آینده تحصیلی و شغلی خود را خ

در ادامه به ذکر نکات بسیار مهم و مورد توجه در زمان انتخاب رشته تجربی برای شما دوستان عزیز دانش آموز می 

 .پردازیم

 .نکاتی که با توجه به آن ها می توانید بهترین ها را در حوزه تحصیلی و شغلی برای خود رقم بزنید

  

  

  شناخت دقیق رشته تجربی -اولین مورد

عی کنید رشته تجربی را دقیق بشناسید. این کار را می توانید از طریق معلم ها، مشاوران تحصیلی خبره و کاردان و یا س

 .دوستان خود انجام دهید

 .افرادی که می توانند به بهترین نحو ممکن شما را در امر شناخت دقیق رشته تجربی یاری کنند

طول دوران دبیرستان به شما بگویند، شما را با بازار کار رشته های گروه لیست دروس ارائه شده در این رشته را در  

 .تجربی آشنا کنند و حتی در رابطه با اهمیت هر کدام از دروس در کنکور با شما صحبت کنند



 

 
 

 .کلیک کنید انتخاب رشته کنکور سراسریبرای اطالع از 

  

 با خود روراست باشید -دومین مورد

انتخاب رشته تجربی چیزی است که بتوان آن را شوخی گرفت. در نتیجه، هرگز تحت تأثیر جو دور و  ببینید دوستان عزیز

 .بر خود قرار نگیرید و با خود روراست باشید

در واقع، بینید آیا واقعاً به این رشته عالقه دارید یا نه فقط تحت تأثیر حرف ها و نظرات دوستان و اطرافیان تصمیم به 

 ه گرفته اید؟انتخاب این رشت

نکند به خاطر این که دختر خاله تان می خواهد وارد رشته تجربی شود شما هم پایتان را در یک کفش کرده اید که یا رشته 

 !تجربی یا اصالً درس نمی خوانم؟

 .آینده خود را خراب نکنید دوستان عزیز هرگز این کار را نکنید و

 .مطمئن شوید و بعد تصمیم قطعی را برای انتخاب آن بگیریدبلکه، کامالً از عالقه خود به رشته تجربی 

  

 از شرکت در آزمون های رغبت سنجی غافل نشوید

به گوشتان خورده است؟ آیا می دانید این آزمون ها چه آزمون هایی هستند و  آزمون های رغبت سنجیآیا تا به حال اسم 

  محتوای سؤاالت مطرح شده در آن ها چیست؟

ستند که سطح رغبت و در پاسخ باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که آزمون های رغبت سنجی آزمون هایی ه

  .توانایی شما را برای ورود به انواع رشته های تحصیلی از جمله رشته تجربی می سنجند

 .در واقع، به کمک شرکت در این آزمون ها می توانید از عالقه و تمایل به انتخاب رشته تجربی در خود مطمئن شوید

  .پس هرگز از شرکت در این قیبل از آزمون ها غافل نشوید

از جمله این آزمون ها می توان به آزمون هالند اشاره کرد که کاربرد زیادی در زمان انتخاب رشته برای دانش آموزان دارد 

  .و از قضا بسیار هم در میان دانش آموزان محبوب است

در یکی از آن  اگر مایل به کسب اطالعات بیشتری در رابطه با آزمون های رغبت سنجی دارید و حتی بدتان هم نمی آید که

  .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل ها مثالً آزمون هالند شرکت کنید با مشاوران مجموعه

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/


 

 
 

 

 دروس تخصصی رشته تجربی پایه نهم

می باشد تا  رشته تحصیلی تخصصی این دروس مربوط به آموزش های اولیه مربوط به کتاب های درسی پایه دهم تجربی

به دانش آموزان آموزش  پایه آشنا شوند. در این کتاب ها تمامی مفاهیم رشته مربوط به این دانش آموزان با موارد ابتدایی

 .داده می شود و آن ها را برای ورود به سال بعد آماده می نماید

  

های باالتر  پایه در رشته تحصیلی آموزشی دانش آموزان این شرایط با توجه به دروس رشته تجربی مباحث ارائه شده در

می باشد که در برخی  رشته های نظری دبیرستان یکی از انواع تجربی علوم رشته ده تر و تخصصی تر می شود.گستر

 .ریاضی مشترک است رشته و مباحث آموزشی با دروس از

  

پایه های تحصیلی  تخصصی ارائه شده در هریک از دروس برای راهنمایی بهتر دانش آموزان و والدین آن ها در این قسمت

 .را به صورت دسته بندی شده ارائه می نماییم علوم تجربی رشته

  

 

 دروس تخصصی رشته تجربی دوره متوسطه دوم
 تخصصی دروس تحصیلی پایه
  1ریاضی  دهم

 1فیزیک 
 1شیمی 

 1زیست شناسی 
 1 تجربی آزمایشگاه علوم

 2ریاضی    یازدهم
 2زیست شناسی 

 2فیزیک 
 2شیمی 

  زمین شناسی
  2 تجربی علومآزمایشگاه 

 3ریاضی   دوازدهم
 3زیست شناسی 



 

 
 

 3فیزیک 
 3شیمی 

  

 .کلیک کنیدنتخاب رشتهمشاوره تحصیلی تلفنی برای ابرای اطالع از 

  

 مشاغل مرتبط با انتخاب رشته تجربی نهم

را می آموزند، اغلب قصد دارند که  رشته تحصیلی شده و آموزش های مربوط به این رشته تجربی دانش آموزانی که وارد

خاب رشته تجربی پایه شرایط الزم مرتبط با انت و متناسب با رشته تحصیلی شغل آینده خود را بر اساس مشاغل مرتبط با این

 .نمایند انتخاب نهم،

که ورود به آن ها برای  رشته علوم تجربی با توجه به مطالب عنوان شده، در این بخش به معرفی تمام مشاغل مرتبط با

 .مجاز است، می پردازیم رشته تحصیلی دانش آموزان این

  

 مشاغل مرتبط با رشته تجربی
 فیزیوتراپی  امپزشکید  داروسازی  دندانپزشکی   پزشکی

 اعضاء مصنوعی     هوشبری  اتاق عمل  علوم آزمایشگاهی   تکنولوژی پرتوشناسی 
  مهندسی فضای سبز   شنوایی شناسی  بینایی سنجی  دندانپزشکی   پرستاری 

 تکنولوژی پرتودرمانی   کار درمانی  گفتار درمانی  مامایی  مدیریت خدمات بهداشتی
  زیست شناسی سلولی  زیست شناسی  زمین شناسی    علوم و صنایع غذایی  علوم تغذیه 

  تکنولوژی تولیدات دامی   فوریتهای پزشکی  مهندسی منابع طبیعی  بهداشت محیط  بیوتکنولوژی
 آبخیزداریتکنولوژی مرتع و   تکنولوژی محیط زیست  تکنولوژی چوب    تکنولوژی جنگلداری  تکنولوژی تولیدات گیاهی

تولید و بهره برداری گیاهان دارویی  

  معطر
کتابداری درشاخه 

 پزشکی
شیمی و پدافند جنگهای    مدارک پزشکی 

 شیمیایی
  تکنولوژی پزشکی هسته ای 

 ژنتیک –میکروبیوتکنولوژی   مهندسی کشاورزی    تکنولوژی شیالت   شیمی  تکنسین پروتزهای دندانی 
آموزش كودكان  آموزش زیست شناسی آموزش ابتدایی

  استثنایی
اعضای مصنوعی و وسایل   تكنولوژی اتاق عمل

 کمکی
 بهداشت و بازرسی گوشت مواد غذایی بهداشت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/


 

 
 

  

 نحوه انتخاب رشته علوم تجربی چگونه است؟

امر اقدام کنید و انتخاب آیا چیزی در مورد نحوه انتخاب رشته تجربی می دانید؟ آیا می دانید چگونه می توانید برای این 

 رشته خود را ثبت کنید؟

 از طریق به صورت حضوری و با مراجعه به مدرسه مورد نظر انجام می گیرد یا نه به صورت اینترنتی باید اقدام کنید؟

رای اگر در صورت داشتن شرایط انتخاب رشته تجربی پایه نهم باید از طریق اینترنتی انتخاب رشته کنید چه سامانه ای ب

 این امر در نظر گرفته شده است؟

این ها سؤاالتی است که مسلمآً یافتن جواب آن ها برای شما دوست دانش آموز مهم است و باید پاسخ هایی منطقی برای آن 

 .پیدا کنید

مشاوران ایران تحصیل در خدمت شما دوستان و عزیزان دانش آموز هستند و در صورت داشتن شرایط انتخاب رشته 

 .ی نهم شما را از نحوه این انتخاب رشته مطلع می کنندتجرب

 .تجربی پایه نهم آشنایی الزم را پیدا کنید تهانتخاب رش فقط کافیست با آن ها تماس حاصل فرمایید تا با نحوه دقیق
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 اخبار شرایط انتخاب رشته تجربی نهم

 کمترین داوطلب کنکور در گروه علوم ریاضی

 220هزار و  489از صبح چهارشنبه هشتم تیرماه آغاز شد، در کنکور امسال تعداد یک میلیون و  1401کنکور سراسری 

مربوط به گروه ریاضی و فنی و بیشترین داوطلبان مربوط به گروه  1401کنکور  نفر ثبت نام کردندو کمترین داوطلبان

 .علوم تجربی است

  1401تاثیر معدل در کنکور 

هیچ تغییری  1401درصدی مثبت است، در حقیقت برای کنکور  40به صورت تأثیر  1401مصوبه تاثیر معدل در کنکور 

 .وجود ندارد و روند مشابه سال گذشته است

 خالصه مطلب

، نمرات، استعداد، عالیق و اهداف می باشد در کنار ضوابط و شرایط انتخاب رشته نهم شرایط انتخاب رشته تجربی نهم

 .فاکتورهای متعددی وجود دارد که در این مقاله به توضیح آن ها پرداختیم

شرایط انتخاب رشته کالس نهم هستند. آموز و کسب حداقل معدل همچنین نمره آزمون آنالین هدایت تحصیلی، نمرات دانش

نتایج آزمون هدایت تحصیلی و ظرفیت پذیرش مدارس از طریق سایت پادا قابل مشاهده هستند. انتخاب رشته نهم نیز در 

  شودهمین سایت انجام می
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