
 

 
 

بسیار متنوع و گسترده است و افرادی که قصد ادامه تحصیل در این حوزه را دارند  رشته های زمینه صنعت فنی حرفه ای
می توانند در انواع مهارت های فنی و هنری خبره شوند. از آنجایی که انتخاب رشته بحث بسیار مهمی است و می تواند 

انتخاب کرده ایم. افرادی که رشته  تعیین کننده آینده شغلی و تحصیلی دانش آموزان باشد، ما این موضوع را برای بررسی
های فنی را انتخاب می کنند خیلی سریع تر دانش آموزان نظری می توانند بازارکار شوند؛ زیرا از همان ابتدای تحصیل 

عالوه بر دروس تئوری واحدهای عملی را نیز می گذرانند. رشته های زمینه صنعت حوزه فنی و حرفه ای نیز می تواند 
مناسبی برای افراد عالقه مند به فعالیت های عملی باشد که ما در ادامه جزییات این رشته ها را به همراه سایر  انتخاب بسیار

 .نکات مهم بیشتر بررسی خواهیم کرد

 لیست رشته های زمینه صنعت فنی حرفه ای

ای تحصیل کنند. این رشته  دانش آموزان عالقه مند به مشاغل صنعتی، می توانند مقطع دوم متوسطه را رشته فنی و حرفه
ها در زیر گروه های متفاوتی مانند برق و رایانه، مکانیک، دیجیتال، برنامه نویسی و ... در هنرستان های کاردانش و فنی 

 .و حرفه ای ارائه شده و هر کدام زیر مجموعه های متفاوتی دارند

دانش آموزان می توانند بسته به عالقه خودشان هر  در هنرستان ها متنوع هستند و رشته های زمینه صنعت فنی حرفه ای
ساله هنرستان خود را در آن رشته ها به تحصیل  3یک از رشته های ارائه شده در زیر گروه ها را انتخاب نموده و 

 .بپردازند

زیر رشته می باشد 40زیر شاخه و بیش از  4رشته فنی و حرفه ای شامل  . 

ارس معتبر زیر نظر وزارت آموزش و پرورش هستند و رشته های بسیار متنوعی را هنرستان های فنی و حرفه ای از مد
در شاخه فنی و حرفه ای ارائه می دهند. هنرستان ها هدف خود را برای تربیت نیروی متخصص و فنی در رشته های 

کارگاه ها اجرا شده و  تحصیلی مختلف قرار داده اند. در هنرستان های فنی و حرفه ای بیشتر دروس به صورت عملی و در
 .تعداد کمتری از دروس به صورت نظری می باشند

به عالوه از جمله مزیت های تحصیل در گروه رشته های فنی این است که می توانید در محیط آموزشی متفاوت تری نسبت 
ت و کشاورزی می زیر گروه هنر، مدیریت و خدمات، صنع 4به مدارس معمولی شرکت کنید. رشته فنی و حرفه ای شامل 

 .باشد که هر کدام از این زیرگروه ها چندین زیرشاخه خواهند داشت

  

  �� اطالعیه ��

زیر رشته است 40زیر شاخه و بیش از  4رشته های فنی و حرفه ای شامل  . 

  



 

 
 

 رشته های گروه صنعت زیرگروه برق و رایانه

 شبکه و نرم افزار الکتروتکنیک

   الکترونیک و مخابرات دریایی

 زیرگروه تعمیر و نگهداری ماشین آالت دریایی

   مکانیک موتورهای دریایی

 زیرگروه مواد و فرآوری

 صنایع شیمیایی سرامیک

 متالوژی صنایع نساجی

   معدن

 زیرگروه مکانیک

 صنایع فلزی مکاترونیک

 مکانیک خودرو تاسیسات مکانیکی

 صنایع چوب و مبلمان ماشین ابزار



 

 
 

   ابزار

 زیرگروه معماری ساختمان

 گروه کشاورزی معماری

 امور دامی امور زراعی

 امور باغی   صنایع غذایی

  

  

 سایر شاخه های رشته فنی و حرفه ای

رشته جدید به شاخه فنی و حرفه  6البته قبل از آشنایی با این زیر شاخه ها، بهتر است بدانید که مطابق با آخرین اطالعیه، 
 :ای اضافه شده است که شامل لیست زیر می باشد

 محیط بانی 
 حمل و نقل ریلی 

 خدمات فروشگاهی 
 بهداشت عشایر و روستا 

 بازیافت مواد 
 انرژی 

  

  

نررشته های گروه ه  



 

 
 

 طراحی دوخت فتوگرافیک

 صنایع دستی معماری داخلی

 تولید برنامه تلویزیونی انیمیشن و پویانمایی

 نقاشی گرافیک

 نوازندگی ساز ایرانی نوازندگی ساز جهانی

 سینما نمایش

 طراحی زبان بصری نقشه کشی معماری

 موسیقی مبانی آهنگ سازی مرمت آثار فرهنگی

 چاپ دستی پشتیبانی صحنه

  

توجه داشته باشید که ممکن است برخی از رشته های ذکر شده در همه مدارس ارائه نمی شوند و فقط بعضی از مدارس  ❗

 .دارای این رشته ها هستند

رشته طراحی و دوخت فقط برای خانم ها و در هنرستان های دخترانه ارائه خواهد شد ❗ . 

  

 رشته های گروه مدیریت و خدمات

 حمل و نقل ناوبری

 تربیت بدنی حسابداری



 

 
 

   تربیت کودک

  

توجه داشته باشید که در رشته کودک یاری، اصول تربیتی خانواده و روش های صحیح و اصولی پرورش کودکان در  ❗

 .هنرستان ارائه می شود

  

  

 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/رشته-های-مختص-دختران-فنی-و-حرفه-ای.jpg


 

 
 

  

 لیست رشته های زمینه صنعت در هنرستان کاردانش 

یک سری رشته های زمینه صنعت در هنرستان های کار و دانش نیز ارائه می شود که  عالوه بر رشته فنی و حرفه ای
 .شامل موارد زیر خواهد بود

قبل از بررسی این رشته ها الزم است بدانید که یادگیری دروس در هنرستان های کاردانش عموما به صورت عملی انجام 

ی و حرفه ای، دروس را به صورت تخصصی تر و عملی تر می شود و هنرستان های کاردانش نسبت به هنرستان های فن
به دانش آموزان ارائه می کنند. البته رشته های زمینه صنعت کاردانش نسبت به رشته های زمینه صنعت در هنرستان های 

 .فنی و حرفه ای، متنوع تر و تخصصی تر می باشند

موضوع نیز اشاره کرد که در رشته های زمینه  در خصوص تفاوت مدارس فنی حرفه ای و کاردانش می توان به این
صنعت در هنرستان های فنی و حرفه ای، دانش آموزان می بایست که دروس مرتبط بیشتری را مطالعه کنند و سرفصل 
های آموزشی رشته های این هنرستان ها نسبت به هنرستان های کاردانش پیچیده تر می باشد؛ اما در هنرستان های ارائه 

شته های کاردانش، سرفصل ها محدودتر و در عین حال تخصصی و عملی تر می باشدکننده ر . 

به هر حال انتخاب رشته در هر یک از هنرستان های ارائه کننده رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش بسته به عالقه دانش 
 .آموزان می تواند مزایا و معایب خاصی داشته باشد

  

  .بر روی لینک کلیک نمایید برای اطالع از نحوه مشاهده اعالم نتیجه کنکور کاردانی فنی حرفه ای ��

  

 لیست رشته های زمینه صنعت در هنرستان کاردانش

 مکانیک صنایع برق ساختمان

 نساجی عمومی برق صنعتی

 تاسیسات بهداشتی ساختمان الکترونیک صنعتی

 ریخته گری تولید کننده چند رسانه ای

 سنگ کاری و کاشی کاری تصویرسازی دیجیتالی

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 معماری آینه کاری تعمیر موتورهای دیزل دریایی

 آبکاری فلزات برنامه نویسی پایگاه داده

 تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی عیب یابی سیستم های رایانه ای

 مبل سازی کالسیک بازسازی مبلمان

 خدمات پس از فروش خودروهای سبک نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

 تزئینات داخلی چوبی تاسیسات گازرسی ساختمان

 کابینت سازی چوبی CNC تراشکاری

 تعمیر لوازم خانگی برقی چوب CNC اپراتور

 تعمیر ابزار دقیق تعمیر تلفن های رومیزی و همراه

 طراحی و توسعه صفحات وب تابلوسازی برق صنعتی

 مبل سازی مدرن قالب سازی فلزی

 تعمیر موتور خودرو جوشکاری گاز محافظ

 ناظر فنی چاپ CNC فرزکاری

 تاسیسات حرارت مرکزی         چاپ افست        

   سیستم های صوتی و تصویری        

  

  



 

 
 

 

  

  

 ⭕ .مطلب کلیک کنید pdfبرای دانلود  ⭕

 خالصه مطلب

مطلب بودموضوع مورد بحث ما در این  رشته های زمینه صنعت فنی حرفه ای ما در این مقاله تالش داشتیم که معرفی  .

ای آشنا شوید. به جز موارد تر بتوانید با دنیای فنی حرفهای را بطور کامل شرح دهیم تا بهتر و دقیقهای فنی حرفهرشته
ترین انتخاب رشته در دبیرستان از مهم .دارای محدودیت سنی می توانید سایر موارد را بدون دغدغه انتخاب کنید

آموزان در طول دوره تحصیل خود انتخاب می کنند و نباید اهمیت آن را دست کم بگیرندتصمیماتی است که دانش . 
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