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 فراگیر – های تلفیقیآموزشدر برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 

 

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی
 

 

تحصیلی
«پاهی نهم»   هدایت   
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 بسمه تعالی 

 
 

و   91/ 2/ 9به تاریخ  77011به شماره  فراگیر –ی درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و اجرای شیوه نامه تلفیقی در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه       

لین آموزشی توجه مسئو ،در این امر مهمآوری شده تا یقی در پایه نهم مجموعه حاضر گردو انتخاب رشته مناسب با توانمندی دانش آموزان تلفیند هدایت تحصیلی افرجهت در 

 را بیشتر جلب نماید. 

استعداد و شرایط توانایی ،بر منطبق رشته تحصیلی  اهمیت انتخاب .گرددمیمحسوب  ان با نیاز های ویژهیکی از حساس ترین مراحل تحصیلی دانش آموزهدایت تحصیلی      

آموزشی ، آنان افراد با مهارت های الزم فارغ افت  از ان با نیازهای ویژه سبب می گردد تا ضمن عالقمندی در یادگیری رشته تحصیلی و  ممانعت در دانش آموز جسمانی

موفقیت  با گیزند دامه ی مسیرا، چنانچه به درستی صورت پذیردو  کردمحسوب  هر فردی آینده برای سرنوشت ساز از تحصیل را می توان مرحله این مرحلهالتحصیل گردند. 

 بیشتری همراه می گردد . 

های   تستبررسی مشاوران  مدارس با باشد. آموز با نیازهای ویژه میدانش در اجرای صحیح این فرایند مسئولیت مهمی بر عهده مشاوران مدرسه، معلمان کالس و والدین     

 .  خواهند بردو دانش آموزان پی با نیاز ویژه  دانش آموز استعدادهوبه عالیق تحصیلی ، ارزیابی نمرات  وهوش و رغبت سنج 

جهت هدایت تحصیلی آنان، کسب اطالعات کافی در زمینه قوانین و مقررات، فراگیر  –در آموزش های تلفیقی آموزان با نیازهای ویژه خدمات مشاوره به دانش جهت ارائه     

باشد. از آنجایی که هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم در سه شاخه آموزان با نیازهای ویژه ضروری میهای دانشاز گروههای مرتبط در هر یک ها و ویژگیتوانایی

ارای دهای این دوره گیری عمده در زمینه تحصیل و یا اشتغال است.هریک از شاخهپذیرد هر شاخه تحصیلی معرف یک سمتای صورت مینظری، کاردانش و فنی و حرفه

 شود.هایی خواهد بود که تنوع آنها براساس نیاز جامعه، اقتضای زمان و امکان اجرای آن تعیین میرشته
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 شاخه نظری
  باشد. فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسالمی می  –این شاخه مشتمل بر چهار رشته ریاضی 

 
 شاخه کاردانش

  و هر رشته دارای این شاخه دارای چهار زمینه صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه، هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی

 باشد. یک یا چند رشته مهارتی می

  نامیده می شود. کاردانش پذیرا هنرستانواحدهای آموزشی مربوط به این شاخه 

 

 ایحرفهشاخه فنی و 

  رشته در چهار زمینه صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه، هر گروه دارای  17در نظام جدید آموزشی این شاخه مشتمل بر

 یک یا چند رشته است. 

 باشد.پسران میرشته از آن مشترک بین دختران و  5رشته آن خاص پسران و  71رشته که  77زمینه صنعت مشتمل بر 

 

 باشد.رشته خاص پسران و یک رشته مشترک بین دختر و پسر می 1رشته که از میان آن  5زمینه کشاورزی شامل 

 باشد.رشته خاص پسران می 2رشته مشترک بین دختران و پسران و  2رشته است که یک رشته خاص دختران و  5زمینه خدمات شامل 

 باشد.رشته مشترک بین دختران و پسران می 9ان و رشته خاص دختر 71زمینه هنر شامل 

 شود.نامیده می ایفنی و حرفه پذیرا هنرستان واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه

غلی جهت بهبود و عملکرد بهینه در زمینه تحصیلی و ش ،بسیار مهم و ضروریستدر مئارس پذیرا آموزان با نیازهای ویژه لذا از آنجایی که هدایت تحصیلی و شغلی برای دانش

 گردد.آموزان اجرای هدایت تحصیلی در سه شاخه به شرح زیر پیشنهاد میاین گروه از دانش
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 شاخه نظری

  آموزاندانشهای در چارچوب توصیه نامه هدایت تحصیلی و بررسی میزان توانایی و ویژگی     

 میزان باقیمانده شنوایی، گفتار، درک شفاهی، درک نوشتاری، درک مطلب  آسیب دیده شنوایی: -

 میزان باقی مانده بینایی، توجه به نوع بیماری، ثبت بودن و یا تغییر میزان بینایی و تاثیر میزان کاهش بینایی و روند تحصیل و اشتغال آسیب دیده بینایی: -

 انند: درک جمالت و گوش دادن فعالای مهای پایههای مهارتک شفاهی، نوشتاری و تواناییهای شناختی شامل درتوانایی حرکتی: –معلول جسمی  -

 ارتباطی و کالمی و غیرکالمی،ارتباط اجتماعی و توانایی های رفتاری،  در نظر گرفته شود. طیف اُتیسم با هوشبهر عادی: -

 

 

 

 شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ها های فردی هر یک از گروهها و ویژگیها بر اساس استانداردهای آموزشی و واحد درسی و با توجه به نیازها، توانمندیای رشتهفنی و حرفههای کاردانش و در شاخه     

م با هوشبهر عادی یف اتیسحرکتی و ط-بینایی، شنوایی و معلول جسمیدیدههای آسیبدار در جداول به تفکیک گروهها به صورت ستارهمورد بررسی قرار گرفته، این رشته

 گردد.مشخص و پیشنهاد می

های گیای به استعداد، توانایی، عالیق، ویژهای کاردانش و فنی و حرفهسازی و گسترش رشتهسازی، بومیآموزان در راستای بهینهدر فرایند هدایت تحصیلی و شغلی دانش

 آموزان توجه گردد.فردی این دانش
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 های عبارتند از: این ویژگی های عمومی و اختصاصی ضروری است.ها توجه به ویژگیاین شاخه هایجهت انتخاب رشته

 

 های عمومی ویژگی 

 اخذ کارنامه قبولی پایان دوره اول متوسطه 

 ی هدایت تحصیلی ای و کاردانش در برگهاخذ اولویت فنی و حرفه 

 ای و کاردانش عالقه به تحصیل در شاخه فنی و حرفه 

 توانایی و مقاومت در برابر خستگی 

 های ادراکی )درک و سازگاری محیط اطراف(وجود توانایی 

 قدرت استدالل 

 های فنیدقت و سرعت در مهارت 

 قدرت انطباق و سازگاری 

 قدرت کنترل و تسلط به خویشتن 

 عالقه به تحقیق و پژوهش 

 عالقه به تحول و تغییرات 

 عالقه به کنجکاوی و جستجو 

  دیگراندرک رفتار 

 

های اختصاصیویژگی  

 آموزان با نیازهای ویژه در قسمت مالحظات ذکر شده است.های اختصاصی هر رشته نیز در جداول مربوط به هر گروه دانشویژگی
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 هادی شاهخ کاردانششن عناوین رشته اهی پی 

 

 

      ی و     ا ی م–    و های      د د    نا ی       د د     ا ی           ی 



7 
 

 

 بیناییدیدهآسیب  آموزانمتناسب با شرایط دانش ،ستاره دار شاخه کاردانشرشته های عناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… برق و رایانه صنعت 9999-1 برق صنعتی 1
 ..……… برق و رایانه صنعت 9992-1 برق ساختمان 2

 ..……… برق و رایانه صنعت 9999-1 تابلو سازی برق صنعتی 3

 ..……… برق و رایانه صنعت 9999-1 نصب و سرویس آسانسور 4

 ..……… برق و رایانه صنعت 9993-1 ماشین های الکتریکی 9

 ..……… برق و رایانه صنعت 9999-1 تعمیر لوازم خانگی برقی 9

 ..……… برق و رایانه صنعت 9994-1 الکترونیک صنعتی 7

 ..……… برق و رایانه صنعت 9219-1 سیستم های صوتی تصویری 9

 ..……… برق و رایانه صنعت 9999-1 های رومیزی و همراهتعمیر تلفن  9

 ..……… برق و رایانه صنعت 9971-1 اتوماسیون صنعتی 19

 ..……… برق و رایانه صنعت 9979-1 تعمیر ابزار دقیق 11

 ..……… برق و رایانه صنعت 9997-1 تعمیر دستگاه های پزشکی 12

 ..……… برق و رایانه صنعت 9137-1 برنامه نویسی بازی های رایانه ای 13

 ..……… برق و رایانه صنعت 9139-1 عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای 14

 برق و رایانه صنعت 9149-1 *برنامه نویسی پایگاه داده  19

آشنایی کامل با سیستم عامل -  

تسلط بر صفحه خوان ها -  jaws and nvda 

آشنایی با سخت افزار -  ram and cpu 

آشنایی با فرایند عملکرد پردازش گرها -  

(آشنایی نسبی با زبان انگلیسی)تخصصی کامپیوتر -  

 // برق و رایانه صنعت 9272-1 *تولید محتوا ی الکترونیکی 19

 // برق و رایانه صنعت 9273-1 * طراحی و توسعه صفحات وب 17

 ..……… مکانیک صنعت 9239-1 تعمیر موتور خودرو 19

 ..……… مکانیک صنعت 9114-1 موتور و برق خودروتعمیر  19
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 بیناییدیدهآسیب  آموزانمتناسب با شرایط دانش ،ستاره دار شاخه کاردانشرشته های عناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… مکانیک صنعت 9121-1 تعمیر خودروهای تجاری 29

 صنعت 9122-1 تعمیر موتورهای دیزل دریایی 21
تعمیر و نگهداری 

 ماشین االت
……….. 

 ..……… مکانیک صنعت 9119-1 خدمات فنی خودرو 22

 ..……… مکانیک صنعت 9239-1 خدمات پس از فروش خودروهای سبک 23

 ..……… مکانیک صنعت 9199-1 کابینت سازی چوبی 24

 ..……… مکانیک صنعت 9293-1 چوب CNCاپراتور  29

 ..……… مکانیک صنعت 9194-1 تزئینات داخلی چوبی 29

 ..……… مکانیک صنعت 9294-1 در و پنجره سازی چوبی 27

 ..……… مکانیک صنعت 9291-1 روکش کاری چوبی 29

 ..……… مکانیک صنعت 9299-1 مبل سازی کالسیک 29

 ..……… مکانیک صنعت 9299-1 مبل سازی مدرن 39

 ..……… مکانیک صنعت 9297-1 رنگ کاری مبلمان چوبی 31

 ..……… مکانیک صنعت 9292-1 بازسازی مبلمان 32

 ..……… مکانیک صنعت CNC 1-9299تراشکاری  33

 ..……… مکاینک صنعت 9199-1 تراشکاری 34

 ..……… مکانیک صنعت CNC 1-9199فرزکاری  39

 ..……… مکانیک صنعت 9197-1 فرزکاری 39

 ..……… مکانیک صنعت 9299-1 تراشکاری و فرزکاری 37

 ..……… مکانیک صنعت 9191-1 نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه 39

 ..……… مکانیک صنعت 9192-1 مکانیک صنایع 39

 ..……… مکانیک صنعت 9292-1 ماشین ابزار 49
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 بیناییدیدهآسیب  آموزانمتناسب با شرایط دانش ،ستاره دار شاخه کاردانشرشته های عناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… مکانیک صنعت 9249-1 تعمیر و نصب ماشین ابزار 41

 ..……… مکانیک صنعت 9293-1 قالب سازی فلزی 42

 ..……… مکانیک صنعت 9192-1 ساخت مصنوعات فلزی 43

 ..……… مکانیک صنعت 9193-1 جوش کاری برق 44

 ..……… مکانیک صنعت 9249-1 جوشکاری گاز محافظ 49

 ..……… مواد و فرآوری صنعت 9129-1 مدلسازی 49

 ..……… مواد و فرآوری صنعت 9139-1 ریخته گری 47

 ..……… مواد و فرآوری صنعت 9134-1 آبکاری فلزات 49

 ..……… مواد و فرآوری صنعت 9129-1 نساجی عمومی 49

 صنعت 9194-1 نقشه کشی ساختمان 99
معماری و 

 ساختمان
……….. 

 صنعت 9214-1 ساختمانکارهای عمومی  91
معماری و 

 ساختمان
……….. 

 صنعت 9199-1 تزئینات داخلی ساختمان 92
معماری و 

 ساختمان
……….. 

 صنعت 9217-1 کارهای فلزی ساختمان 93
معماری و 

 ساختمان
……….. 

 صنعت 9197-1 سنگ کاری و کاشی کاری 94
معماری و 

 ساختمان
……….. 

 صنعت 9199-1 معماری آینه کاری 99
معماری و 

 ساختمان
……….. 

 ..……… مکانیک صنعت 9297-1 تاسیسات گازرسانی ساختمان 99

 ..……… مکانیک صنعت 9299-1 تاسیسات حرارتی و برودتی 97
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 بیناییدیدهآسیب  آموزانمتناسب با شرایط دانش ،ستاره دار شاخه کاردانشرشته های عناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… مکانیک صنعت 9294-1 تاسیسات حرارت مرکزی 99

 ..……… مکانیک صنعت 9199-1 تاسیسات بهداشتی ساختمان 99

 ..……… مکانیک صنعت 9129-1 چاپ افست 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9491-1 مکانیک تراکتور و تیلر 91

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 کشت و کار مکانیزه 92

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9497-1 تعمیر موتورهای سبک کشاورزی 93

 ..……… غذاکشاورزی و  کشاورزی 9492-1 تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی 94

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9494-1 تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9949-1 پرورش صنعتی دام های سنگین)گاو و گاومیش( 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9947-1 ) گوسفند و بز(   پرورش صنعتی دام های سبک 97

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9799-1 پرورش و نگهداری اسب 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9997-1 مرغداری صنعتی 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9999-1 پرورش ماکیان 79

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9992-1 پرورش پرندگان زینتی 71

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9994-1 تکثیر ماهیان گر آبی 72

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9993-1 پرورش ماهیان گر آبی 73

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9992-1 تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی 74

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9999-1 تکثیر میگو 79

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9999-1 پرورش میگو 79

 ..……… کشاورزی و خذا کشاورزی 9497-1 پرورش و تولیدات زنبور عسل و کرم ابریشم 77

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9231-1 زراعت غالت و حبوبات 79

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9219-1 زراعت گیاهان علوفه ای و غده ای 79

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9993-1 کشت گیاهان داروئی و زعفران 99
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 بیناییدیدهآسیب  آموزانمتناسب با شرایط دانش ،ستاره دار شاخه کاردانشرشته های عناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 پرورش میوه های دانه دار و دانه ریز 91

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9491-1 پرورش میوه های هسته دار 92

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری 93

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 زینتیپرورش درخت و درختچه  94

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9491-1 پرورش گل و گیاهان آپارتمانی 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 ایجاد و نگهداری فضای سبز 99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9219-1 پرورش گیاهان جالیزی و سبزی 97

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9149-1 خوراکیپرورش قارچ  99

 ..……… کشاورزی و غذا کشاورزی 9443-1 تولید نهال و جنگل کاری 99
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 آسیب دیده شنواییآموزان متناسب با شرایط دانش ،دارستارههای شاخه کاردانش رشتهعناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… هنر هنر 9949-1 *هنر معرق کاری  112

 ..……… هنر هنر 9999-1 *( 433خاتم کاری) 113

 ..……… هنر هنر 9949-1 *خاتم سازی  114
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 ..……… هنر هنر 9999-1 *طراحی و نقاشی فرش  129

 ..……… هنر هنر 9944-1 *تراش و تزئین شیشه و کریستال  121

 ..……… هنر هنر 9939-1 *معرق کاشی  122

 ..……… هنر هنر 9237-1 *کاشی سازی هفت رنگ  123

 ..……… هنر هنر 9991-1 *سفالگری  124

 ..……… هنر هنر 9939-1 *سفال و لعاب  129

 ..……… هنر هنر 9922-1 *هنر آئینه کاری  129

 ..……… هنر هنر 9929-1 *ساز سازی )سنتور و ساز ضربی(  127

 ..……… هنر هنر 9917-1 *ساز سازی )سنتور و سه تار(  129

 ..……… هنر هنر 9919-1 *ساز سازی )سه تار و ساز ضربی(  129

 ..……… هنر هنر 9939-1 آواز جهانی 139
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 ..……… هنر هنر 9942-1 نوازندگی ساز جهانی 132

 ..……… هنر هنر 9941-1 نوازندگی ساز ایرانی 133

 ..……… هنر هنر 9924-1 *دستیاری طراحی لباس)دوخت و ترمیم( 134
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 آسیب دیده شنواییآموزان متناسب با شرایط دانش ،دارستارههای شاخه کاردانش رشتهعناوین 

 

 مالحظات گروه زمینه کد رایانه ای عنوان رشته مهارتی ردیف

 ..……… هنر هنر 9923-1 *دستیاری تهیه لباس های نمایشی)دوخت با ترمیم و تزئینات(  139

 ..……… هنر هنر 9192-1 *خیاطی مردانه دوز  139

 ..……… هنر هنر 9147-1 *خیاطی لباس شب و عروس  137

 ..……… هنر هنر 9149-1 *خیاطی لباس زنانه  139

 ..……… هنر هنر 9149-1 *خیاطی دوخت های تزئینی  139

 ..……… هنر هنر 9199-1 *دوخت لباس های محلی  149

 ..……… هنر هنر 9139-1 *دوزنده کفش  –سراجی  141

 ..……… هنر هنر 9139-1 *کیف  –سراجی  142

 ..……… بهداشت و سالمت خدمات  9199-1 *مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده  143

 ..……… خدمات خدمات 9224-1 *مدیریت آشپزی و قنادی  144

 مختص دانش آموزان کم شنوا با قابلیت درک مفاهیم اداریبازرگانی و امور  خدمات 9171-1 امور اداری 149

 مختص دانش آموزان کم شنوا با قابلیت درک مفاهیم بازرگانی و امور اداری خدمات 9172-1 حسابداری مالی 149

 ..……… بازرگانی و امور اداری خدمات 9193-1 بورس اوراق بهادار  147

 ..……… خدمات خدمات 9174-1 هتلداری 149

 ..……… خدمات خدمات 9229-1 راهنمای گردشگری 149

 ..……… خدمات خدمات 9743-1 ایمنی و آتش نشانی  199

 ..……… خدمات خدمات 9179-1 مددیاری افراد با نیازهای ویژه 191

 ..……… خدمات خدمات 9177-1 مددیاری سالمندان 192

 ..……… خدمات خدمات 9739-1 هوانوردی 193
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 ---- برق و رایانه صنعت 9999-1 برق صنعتی 1

 ---- برق و رایانه صنعت 9992-1 برق ساختمان 2

 ---- رایانهبرق و  صنعت 9999-1 تابلو سازی برق صنعتی 3

 ---- برق و رایانه صنعت 9999-1 نصب و سرویس آسانسور 4

 ---- برق و رایانه صنعت 9993-1 ماشین های الکتریکی 9

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام برق و رایانه صنعت 9999-1 ⃰تعمیر لوازم خانگی برقی  9

 ---- برق و رایانه صنعت 9994-1 الکترونیک صنعتی 7

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام برق و رایانه صنعت 9219-1 ⃰سیستم های صوتی تصویری  9

 “ برق و رایانه صنعت 9999-1 ⃰تعمیر تلفن های رومیزی و همراه  9

 ---- برق و رایانه صنعت 9971-1 اتوماسیون صنعتی 19

 ---- برق و رایانه صنعت 9979-1 ابزار دقیقتعمیر  11

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام برق و رایانه صنعت 9997-1 ⃰تعمیر دستگاه های پزشکی  12

 “ برق و رایانه صنعت 9137-1 ⃰برنامه نویسی بازی های رایانه ای  13

 “ برق و رایانه صنعت 9139-1 ⃰عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای  14

 “ برق و رایانه صنعت 9149-1 ⃰برنامه نویسی پایگاه داده   19

 “ برق و رایانه صنعت 9272-1 ⃰تولید محتوا ی الکترونیکی   19

 “ برق و رایانه صنعت 9273-1 ⃰طراحی و توسعه صفحات وب  17

 ---- مکانیک صنعت 9239-1 خودرو تعمیر موتور 19

 ---- مکانیک صنعت 9114-1 تعمیر موتور و برق خودرو 19

 ---- مکانیک صنعت 9121-1 تعمیر خودروهای تجاری 29

 ---- تعمیر و نگهداری ماشین االت صنعت 9122-1 تعمیر موتورهای دیزل دریایی 21



23 
 

 

 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 ---- مکانیک صنعت 9119-1 خدمات فنی خودرو 22

 ---- مکانیک صنعت 9239-1 خدمات پس از فروش خودروهای سبک 23

 ---- مکانیک صنعت 9199-1 کابینت سازی چوبی 24

 ---- مکانیک صنعت 9293-1 چوب CNCاپراتور  29

 ---- مکانیک صنعت 9194-1 تزئینات داخلی چوبی 29

 ---- مکانیک صنعت 9294-1 در و پنجره سازی چوبی 27

 ---- مکانیک صنعت 9291-1 چوبیروکش کاری  29

 ---- مکانیک صنعت 9299-1 مبل سازی کالسیک 29

 ---- مکانیک صنعت 9299-1 مبل سازی مدرن 39

 ---- مکانیک صنعت 9297-1 رنگ کاری مبلمان چوبی 31

 ---- مکانیک صنعت 9292-1 بازسازی مبلمان 32

 ---- مکانیک صنعت CNC 1-9299تراشکاری  33

 9---- مکاینک صنعت 9199-1 تراشکاری 34

 ---- مکانیک صنعت CNC 1-9199فرزکاری  39

 ---- مکانیک صنعت 9197-1 فرزکاری 39

 ---- مکانیک صنعت 9299-1 تراشکاری و فرزکاری 37

 های کل بدناندامهای فوقانی و حفظ تعادل در سالمت در اندام مکانیک صنعت 9191-1 ⃰نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه  39

 ---- مکانیک صنعت 9192-1 مکانیک صنایع 39

 ---- مکانیک صنعت 9292-1 ماشین ابزار 49

 ---- مکانیک صنعت 9249-1 تعمیر و نصب ماشین ابزار 41

 ---- مکانیک صنعت 9293-1 قالب سازی فلزی 42
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 ---- مکانیک صنعت 9192-1 ساخت مصنوعات فلزی  43

 ---- مکانیک صنعت 9193-1 جوش کاری برق  44

 ---- مکانیک صنعت 9249-1 جوشکاری گاز محافظ  49

 ---- مواد و فرآوری صنعت 9129-1 مدلسازی  49

 ---- مواد و فرآوری صنعت 9139-1 ریخته گری  47

 ---- مواد و فرآوری صنعت 9134-1 آبکاری فلزات 49

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام مواد و فرآوری صنعت 9129-1 ⃰نساجی عمومی  49

 " معماری و ساختمان صنعت 9194-1 ⃰نقشه کشی ساختمان   99

 ---- معماری و ساختمان صنعت 9214-1 کارهای عمومی ساختمان 91

 ---- معماری و ساختمان صنعت 9199-1 تزئینات داخلی ساختمان  92

 ---- معماری و ساختمان صنعت 9217-1 کارهای فلزی ساختمان  93

 ---- معماری و ساختمان  صنعت 9197-1 سنگ کاری و کاشی کاری 94

 ---- معماری و ساختمان صنعت 9199-1 معماری آینه کاری  99

 ---- مکانیک صنعت 9297-1 تاسیسات گازرسانی ساختمان  99

 ---- مکانیک صنعت 9299-1 تاسیسات حرارتی و برودتی  97

 ---- مکانیک صنعت 9294-1 تاسیسات حرارت مرکزی 99

 ---- مکانیک صنعت 9199-1 تاسیسات بهداشتی ساختمان  99

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام مکانیک صنعت 9129-1 ⃰چاپ افست  99

 ---- کشاورزی و غذا  کشاورزی  9491-1 مکانیک تراکتور و تیلر  91

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 کشت و کار مکانیزه  92

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9497-1 تعمیر موتورهای سبک کشاورزی 93
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9492-1 تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی  94

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9494-1 رهیدرولیک تراکتوتعمیر سیستم انتقال نیرو و  99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9949-1 پرورش صنعتی دام های سنگین)گاو و گاومیش( 99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9947-1 پرورش صنعتی دام های سبک ) گوسفند و بز( 97

 ---- غذاکشاورزی و  کشاورزی 9799-1 پرورش و نگهداری اسب 99

 ---- کشاورزی و غذا  کشاورزی 9997-1 مرغداری صنعتی 99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9999-1 پرورش ماکیان 79

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9992-1 پرورش پرندگان زینتی 71

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9994-1 تکثیر ماهیان گر آبی 72

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9993-1 پرورش ماهیان گر آبی  73

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9992-1 تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی  74

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9999-1 تکثیر میگو  79

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9999-1 پرورش میگو  79

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9497-1 پرورش و تولیدات زنبور عسل و کرم ابریشم 77

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9231-1 زراعت غالت و حبوبات 79

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9219-1 زراعت گیاهان علوفه ای و غده ای 79

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9993-1 کشت گیاهان داروئی و زعفران 99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 پرورش میوه های دانه دار و دانه ریز  91

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9491-1 پرورش میوه های هسته دار  92

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری 93

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 پرورش درخت و درختچه زینتی 94
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام کشاورزی و غذا کشاورزی 9491-1 ⃰پرورش گل و گیاهان آپارتمانی   99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 ایجاد و نگهداری فضای سبز 99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9219-1 پرورش گیاهان جالیزی و سبزی  97

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام کشاورزی و غذا کشاورزی 9149-1 ⃰پرورش قارچ خوراکی  99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9443-1 تولید نهال و جنگل کاری 99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9499-1 تولید فرآورده های گوشتی 99

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9912-1 تولید صنعتی فرآورده های لبنی 91

92 
فرآوری آبزیان و تولید کنسرو فرآورده های 

 گوشتی

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 1-9799

 ---- کشاورزی و غذا کشاورزی 9799-1 دریا نوردی صیادی 93

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام هنر هنر 9232-1 ⃰تصویر سازی و جلوه های ویژه رایانه ای  94

 " هنر هنر 9991-1 ⃰( 413گرافیک رایانه ای) 99

 " هنر هنر 9999-1 ⃰صفحه آرایی  99

 " هنر هنر 9999-1 ⃰عکاسی  97

 " هنر هنر 9921-1 ⃰عکاسی دیجیتال  99

 " هنر هنر 9919-1 ⃰چهره سازی  99

 " هنر هنر 9994-1 ⃰تصویر برداری  199

 " هنر هنر 9999-1 ⃰طراحی بسته بندی  191

 " هنر هنر 9941-1 ⃰نقاشی ایرانی  192

 " هنر هنر 9997-1 ⃰تذهیب و تشعیر  193
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 " هنر هنر 9999-1 ⃰نگارگری  194

 ---- هنر هنر 9199-1 معماری داخلی 199

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در انداماندام سالمت در هنر هنر 9929-1 ⃰چاپ دستی  199

 " هنر هنر 9949-1 ⃰چاپ باتیک و سیلک اسکرین  197

 " هنر هنر 9949-1 ⃰چاپ باتیک و قلمکار  199

 " هنر هنر 9949-1 ⃰کاغذ سازی  199

 " هنر هنر 9999-1 ⃰صحافی و جلد سازی   119

 " هنر هنر 9997-1 ⃰منبت کاری  111

 " هنر هنر 9949-1 ⃰هنر معرق کاری  112

 " هنر هنر 9999-1 ⃰( 433خاتم کاری) 113

 " هنر هنر 9949-1 ⃰خاتم سازی  114

 های کل بدنهای فوقانی و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام هنر هنر 9737-1 ⃰قلم زنی روی فلز  119

 " هنر هنر 9131-1 ⃰طال وجواهر سازی  119

 " هنر هنر 9229-1 ⃰طراحی طال و جواهر  117

 " هنر هنر 9947-1 ⃰تراش سنگ های قیمتی  119

 " هنر هنر 9229-1 ⃰هنر فرش  119

 " هنر هنر 9999-1 ⃰طراحی و نقاشی فرش  129

 " هنر هنر 9944-1 ⃰تراش و تزئین شیشه و کریستال  121

 " هنر هنر 9939-1 ⃰معرق کاشی  122

 " هنر هنر 9237-1 ⃰کاشی سازی هفت رنگ  123
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 " هنر هنر 9991-1 ⃰سفالگری  124

 " هنر هنر 9939-1 ⃰سفال و لعاب  129

 " هنر هنر 9922-1 ⃰هنر آئینه کاری  129

 " هنر هنر 9929-1 ⃰ساز سازی )سنتور و ساز ضربی(  127

 " هنر هنر 9917-1 ⃰ساز سازی )سنتور و سه تار(  129

 " هنر هنر 9919-1 ⃰ساز سازی )سه تار و ساز ضربی(  129

 های کل بدنهای فوقانی و گفتاری  و حفظ تعادل در اندامسالمت در اندام هنر هنر 9939-1 ⃰آواز جهانی  139

 " هنر هنر 9943-1 ⃰آواز ایرانی  131

 های کل بدنحفظ تعادل در اندامهای فوقانی و سالمت در اندام هنر هنر 9942-1 ⃰نوازندگی ساز جهانی  132

 " هنر هنر 9941-1 ⃰نوازندگی ساز ایرانی  133

 " هنر هنر 9924-1 ⃰)دوخت و ترمیم(  دستیاری طراحی لباس 134

)دوخت با  دستیاری تهیه لباس های نمایشی 139

 ⃰ترمیم و تزئینات( 

 هنر هنر 1-9923
" 

 " هنر هنر 9192-1 ⃰خیاطی مردانه دوز  139

 " هنر هنر 9147-1 ⃰خیاطی لباس شب و عروس  137

 " هنر هنر 9149-1 ⃰خیاطی لباس زنانه  139

 " هنر هنر 9149-1 ⃰خیاطی دوخت های تزئینی   139

 " هنر هنر 9199-1 ⃰دوخت لباس های محلی  149

 " هنر هنر 9139-1 ⃰دوزنده کفش  –سراجی  141

 " هنر هنر 9139-1 ⃰کیف  –سراجی  142
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 حرکتی –جسمی آموزان متناسب با شرایط دانش، ستاره دارشاخه کاردانش رشته های 

 

 عنوان رشته مهارتی ردیف
کد رایانه 

 ای
 مالحظات گروه زمینه

 " بهداشت و سالمت خدمات  9199-1 ⃰مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده  143

 " خدمات خدمات 9224-1 ⃰مدیریت آشپزی و قنادی  144

 " بازرگانی و امور اداری خدمات 9171-1 ⃰امور اداری  149

 " بازرگانی و امور اداری خدمات 9172-1 ⃰حسابداری مالی  149

 " بازرگانی و امور اداری خدمات 9193-1 ⃰بورس اوراق بهادار   147

 ---- خدمات خدمات 9174-1 هتلداری 149

 ---- خدمات خدمات 9229-1 راهنمای گردشگری 149

 ---- خدمات خدمات 9743-1 ایمنی و آتش نشانی  199

 ---- خدمات خدمات 9179-1 مددیاری افراد با نیازهای ویژه 191

 ---- خدمات خدمات 9177-1 مددیاری سالمندان 192

 ---- خدمات خدمات 9739-1 هوانوردی 193
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 شاهخ فنی و   هف ای   عناوین رشته اهی پیشنهادی
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 بیناییدیدهآسیبآموزان متناسب با شرایط دانش 4-4-4-4عناوین رشته های ستاره دار شاخه فنی و حرفه ای در نظام 

 

 کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
ضوابط و مالحظات ایجاد 

 توسعه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحضات

 استانی  1 برق و رایانه صنعت 999919 *شبکه و نرم افزار رایانه  1

آشنایی کامل با سیستم عامل -  

تسلط بر صفحه خوان ها -  jaws and 

nvda 

آشنایی با سخت افزار -  ram and cpu 

با فرایند عملکرد پردازش گرهاآشنایی  -  

آشنایی نسبی با زبان انگلیسی)تخصصی  -

 کامپیوتر(
 ..... استانی  1 برق و رایانه صنعت 971319 الکتروتکنیک 2

 ..... استانی  1 برق و رایانه صنعت 971419 الکترونیک 3

 1 برق و رایانه صنعت 971429 الکترونیک و مخابرات دریایی 4

اندازی رشته محل توسعه و راه 

جدید تنها در هنرستان های 

 وابسته مجاز است

 ..... ستادی

 ..... استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 971119 صنایع شیمیایی 9

 ..... استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 971929 متالوژی 9

 ..... استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972219 سرامیک 7

 ..... استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972319 صنایع نساجی 9

 ..... استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972419 معدن 9

 صنعت 971939 مکانیک موتورهای دریایی 19
تعمیر و نگهداری ماشین 

 آالت
3 

توسعه و راه اندازی رشته محل 

جدید تنها در هنرستان های 

 وابسته مجاز است

 ..... ستادی

 ..... استانی  4 مکانیک صنعت 971329 تاسیسات مکانیکی 11
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 بیناییدیدهآسیبآموزان متناسب با شرایط دانش 4-4-4-4عناوین رشته های ستاره دار شاخه فنی و حرفه ای در نظام 

 

 کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
ضوابط و مالحظات ایجاد 

 توسعه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحضات

 ..... استانی  4 مکانیک صنعت 971919 ماشین ابزار 12

 ..... استانی  4 مکانیک صنعت 971939 صنایع فلزی 13

 ..... استانی  4 مکانیک صنعت 971919 مکانیک خودرو 14

 ..... استانی  4 مکانیک صنعت 972229 صنایع چوب و مبلمان 19

 4 مکانیک صنعت 979919 مکاترونیک 19

ایجاد رشته محل جدید صرفا 

بعد از دریافت مجوز کتبی از 

دفتر آموزش های فنی و حرفه 

 ای

 ..... ستادی

 ..... استانی  4 مکانیک صنعت 979929 چاپ 17

 ..... استانی  9 معماری و ساختمان صنعت 973219 ساختمان 19

 9 هنر هنر 921129 نقاشی 19

و راه اندازی رشته محل  توسعه

جدید تنها در هنرستان های 

 وابسته مجاز است

 ..... استانی

 ..... استانی  9 هنر هنر 921139 پویانمایی)انیمیشن( 29

 9 هنر هنر 921149 گرافیک 21

توسعه و راه اندازی رشته محل 

جدید تنها در هنرستان های 

 وابسته مجاز است

 ..... استانی

22 
نوازندگی  -موسیقی

 *ساز ایرانی
 9 هنر هنر 921199

تنها در هنرستان های وابسته 

 اجرا می شود
 ..... ستادی

23 
موسیقی و نوازندگی 

 *جهانی 
 9 هنر هنر 921199

تنها در هنرستان های وابسته 

 اجرا می شود
 ..... ستادی
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 بیناییدیدهآسیبآموزان متناسب با شرایط دانش 4-4-4-4عناوین رشته های ستاره دار شاخه فنی و حرفه ای در نظام 

 

 کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
ضوابط و مالحظات ایجاد 

 توسعه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحضات

 9 هنر هنر 921179 سینما  24
تنها در هنرستان های وابسته 

 اجرا می شود
 ..... ستادی

 9 هنر هنر 921199 * نمایش 29
تنها در هنرستان های وابسته 

 اجرا می شود
 ..... ستادی

 9 هنر هنر 921219 معماری داخلی 29

ایجاد رشته محل جدید صرفا 

بعد از دریافت مجوز کتبی از 

دفتر آموزش های فنی و حرفه 

 ای

 ..... ستادی

 ..... استانی  9 هنر هنر 921229 طراحی دوخت 27

 9 هنر هنر 921239 نقشه کشی معماری 29

ساله این  9با یک برنامه زمانی 

رشته از عناوین رشته ها حذف 

 خواهد شد

 ..... ستادی

 استانی  9 هنر هنر 921419 *فرش –صنایع دستی  29

ویژه دانش آموزان کم بینا با توجه به 

آموز، میزان نوع بیماری چشم دانش

 بینایی، ثابت بودن و یا تغییرباقیمانده 

میزان  باقیمانده بینایی، تاثیر میزان 

کاهش بینایی بر روندتحصیل و 

اشتغال، همچنین توجه به مهارت 

 ظریف چشم و دست

 9 هنر هنر 929919 تولید برنامه تلویزیونی 39

ایجاد رشته محل جدید صرفا 

بعد از دریافت مجوز کتبی از 

حرفه دفتر آموزش های فنی و 

 ای

 ..... ستادی
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 بیناییدیدهآسیبآموزان متناسب با شرایط دانش 4-4-4-4عناوین رشته های ستاره دار شاخه فنی و حرفه ای در نظام 

 

 کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
ضوابط و مالحظات ایجاد 

 توسعه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحضات

 9 هنر هنر 929929 گرافیک-فتو 31

ایجاد رشته محل جدید صرفا 

بعد از دریافت مجوز کتبی از 

دفتر آموزش های فنی و حرفه 

 ای

 ..... ستادی

 ..... استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 971929 ماشین های کشاورزی 32

 ..... استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 972119 صنایع غذایی 33

 ..... استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991119 امور دامی 34

 ..... استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991129 امور زراعی 39

 ..... استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991219 امور باغی 39

 ..... استانی  9 بهداشت و سالمت خدمات 992219 تربیت کودک  37

 9 بهداشت و سالمت خدمات 191419 تربیت بدنی 39

ایجاد رشته محل جدید صرفا 

بعد از دریافت مجوز کتبی از 

دفتر آموزش های فنی و حرفه 

 ای

 ..... ستادی

 9 خدمات خدمات 194119 حمل و نقل 39

ایجاد رشته محل جدید صرفا 

بعد از دریافت مجوز کتبی از 

دفتر آموزش های فنی و حرفه 

 ای

 ..... ستادی

 9 خدمات خدمات 194129 ناوبری 49

توسعه و راه اندازی رشته محل 

جدید تنها در هنرستان های 

 وابسته مجاز است

 ..... ستادی

 ..... استانی  19 بازرگانی و امور اداری خدمات 941119 حسابداری 41
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 آسیب دیده شنواییآموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانشای شاخه فنی و حرفهرشته های عناوین 

 

 عنوان رشته تحصیلی ردیف
کد رشته 

 تحصیلی
 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحظات

  استانی  1 برق و رایانه صنعت 999919 *شبکه و نرم افزار رایانه  1

  استانی  1 برق و رایانه صنعت 971319 الکتروتکنیک 2

  استانی  1 برق و رایانه صنعت 971419 *الکترونیک  3

 1 برق و رایانه صنعت 971429 الکترونیک و مخابرات دریایی 4
توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها در هنرستان 

 های وابسته مجاز است
  ستادی

  استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 971119 صنایع شیمیایی 9

  استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 971929 متالوژی 9

  استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972219 *سرامیک  7

  استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972319 *صنایع نساجی  9

  استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972419 معدن 9

 صنعت 971939 مکانیک موتورهای دریایی 19
تعمیر و نگهداری ماشین 

 آالت
3 

توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها در هنرستان 

 های وابسته مجاز است
  ستادی

  استانی  4 مکانیک صنعت 971329 *تاسیسات مکانیکی  11

  استانی  4 مکانیک صنعت 971919 *ماشین ابزار  12

  استانی  4 مکانیک صنعت 971939 *صنایع فلزی  13

  استانی  4 مکانیک صنعت 971919 مکانیک خودرو 14

  استانی  4 مکانیک صنعت 972229 *صنایع چوب و مبلمان  19
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 آسیب دیده شنواییآموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانشای شاخه فنی و حرفهرشته های عناوین 

 

 عنوان رشته تحصیلی ردیف
کد رشته 

 تحصیلی
 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحظات

 4 مکانیک صنعت 979919 مکاترونیک 19
ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از دریافت مجوز 

 کتبی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای
  ستادی

  استانی  4 مکانیک صنعت 979929 *چاپ  17

  استانی  9 معماری و ساختمان صنعت 973219 *ساختمان  19

 9 هنر هنر 921129 *نقاشی  19
توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها در هنرستان 

 های وابسته مجاز است
 استانی

آموزان مختص دانش

کم شنوا دارای درک 

 مفاهیم باال

  استانی  9 هنر هنر 921139 *پویانمایی)انیمیشن(  29

 9 هنر هنر 921149 *گرافیک  21
توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها در هنرستان 

 های وابسته مجاز است
 استانی

مختص دانش آموزان 

کم شنوا دارای درک 

 مفاهیم باال

  ستادی شودتنها در هنرستان های وابسته اجرا می  9 هنر هنر 921199 نوازندگی ساز ایرانی -موسیقی 22

  ستادی تنها در هنرستان های وابسته اجرا می شود 9 هنر هنر 921199 موسیقی و نوازندگی جهانی  23

  ستادی تنها در هنرستان های وابسته اجرا می شود 9 هنر هنر 921179 سینما  24

  ستادی تنها در هنرستان های وابسته اجرا می شود 9 هنر هنر 921199 نمایش 29

 9 هنر هنر 921219 *معماری داخلی  29
ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از دریافت مجوز 

 کتبی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای
  ستادی

  استانی  9 هنر هنر 921229 *طراحی دوخت  27

 9 هنر هنر 921239 نقشه کشی معماری 29
ساله این رشته از عناوین رشته ها  9با یک برنامه زمانی 

 خواهد شد حذف
  ستادی
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 آسیب دیده شنواییآموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانشای شاخه فنی و حرفهرشته های عناوین 

 

 عنوان رشته تحصیلی ردیف
کد رشته 

 تحصیلی
 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحظات

  استانی  9 هنر هنر 921419 *فرش –صنایع دستی  29

 9 هنر هنر 929919 *تولید برنامه تلویزیونی  39
ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از دریافت مجوز 

 کتبی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای
 ستادی

مختص دانش آموزان 

کم شنوا دارای درک 

 مفاهیم باال

 9 هنر هنر 929929 *گرافیک -فتو 31
ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از دریافت مجوز 

 کتبی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای
  ستادی

  استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 971929 *ماشین های کشاورزی  32

  استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 972119 *صنایع غذایی  33

  استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991119 *امور دامی  34

  استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991129 *امور زراعی  39

  استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991219 *امور باغی  39

  استانی  9 بهداشت و سالمت خدمات 992219 تربیت کودک 37

 9 بهداشت و سالمت خدمات 191419 *تربیت بدنی  39
ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از دریافت مجوز 

 کتبی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای
  ستادی

 9 خدمات خدمات 194119 حمل و نقل 39
ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از دریافت مجوز 

 کتبی از دفتر آموزش های فنی و حرفه ای
  ستادی

 9 خدمات خدمات 194129 ناوبری 49
اندازی رشته محل جدید تنها در هنرستان توسعه و راه 

 های وابسته مجاز است
  ستادی
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 آسیب دیده شنواییآموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانشای شاخه فنی و حرفهرشته های عناوین 

 

 عنوان رشته تحصیلی ردیف
کد رشته 

 تحصیلی
 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه

نحوه صدور مجوز 

ایجاد رشته محل 

 جدید

 مالحظات

 استانی  19 بازرگانی و امور اداری خدمات 941119 *حسابداری  41

آموزان مختص دانش

کم شنوا دارای درک 

 مفاهیم باال
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 حرکتی –جسمی آموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانش4-4-4-4های شاخه فنی و حرفه ای در نظام عناوین رشته
 

 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
نحوه صدور مجوز 

 ایجاد رشته محل جدید
 مالحظات

 استانی  1 برق و رایانه صنعت 999919 ⃰شبکه و نرم افزار رایانه  1

های فوقانی و سالمت در اندام

های کل اندامحفظ تعادل در 

 بدن

 ---- استانی  1 برق و رایانه صنعت 971319 الکتروتکنیک 2

 ---- استانی  1 برق و رایانه صنعت 971419 الکترونیک 3

 1 برق و رایانه صنعت 971429 الکترونیک و مخابرات دریایی 4
توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها 

 در هنرستان های وابسته مجاز است
 ---- ستادی

 ---- استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 971119 صنایع شیمیایی 9

 ---- استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 971929 متالوژی 9

 ---- استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972219 سرامیک 7

 ---- استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972319 صنایع نساجی 9

 ---- استانی  2 مواد و فرآوری صنعت 972419 معدن 9

 صنعت 971939 مکانیک موتورهای دریایی 19
تعمیر و نگهداری ماشین 

 آالت
3 

توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها 

 در هنرستان های وابسته مجاز است
 ---- ستادی

 ---- استانی  4 مکانیک صنعت 971329 تاسیسات مکانیکی 11

 ---- استانی  4 مکانیک صنعت 971919 ماشین ابزار 12

 ---- استانی  4 مکانیک صنعت 971939 صنایع فلزی 13

 ---- استانی  4 مکانیک صنعت 971919 مکانیک خودرو 14

 ---- استانی  4 مکانیک صنعت 972229 صنایع چوب و مبلمان 19

 4 مکانیک صنعت 979919 مکاترونیک 19

ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از 

دفتر آموزش های دریافت مجوز کتبی از 

 فنی و حرفه ای

 ---- ستادی

 ---- استانی  4 مکانیک صنعت 979929 چاپ 17
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 حرکتی –جسمی آموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانش4-4-4-4های شاخه فنی و حرفه ای در نظام عناوین رشته
 

 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
نحوه صدور مجوز 

 ایجاد رشته محل جدید
 مالحظات

 ---- استانی  9 معماری و ساختمان صنعت 973219 ساختمان 19

 9 هنر هنر 921129 ⃰نقاشی  19
توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها 

 در هنرستان های وابسته مجاز است
 استانی

های فوقانی و اندامسالمت در 

های کل حفظ تعادل در اندام

 بدن

 " استانی  9 هنر هنر 921139 ⃰پویانمایی)انیمیشن(  29

 9 هنر هنر 921149 ⃰گرافیک  21
توسعه و راه اندازی رشته محل جدید تنها 

 در هنرستان های وابسته مجاز است
 " استانی

22 
نوازندگی ساز  -موسیقی

 ⃰ایرانی 
 9 هنر هنر 921199

تنها در هنرستان های وابسته اجرا می 

 شود
 ستادی

های فوقانی و سالمت در اندام

های کل حفظ تعادل در اندام

 بدن

 9 هنر هنر 921199 ⃰موسیقی و نوازندگی جهانی  23
تنها در هنرستان های وابسته اجرا می 

 شود
 " ستادی

 ---- ستادی اجرا می شود تنها در هنرستان های وابسته 9 هنر هنر 921179 سینما 24

 9 هنر هنر 921199 ⃰نمایش  29
تنها در هنرستان های وابسته اجرا می 

 شود
 ستادی

های فوقانی و سالمت در اندام

های کل حفظ تعادل در اندام

 بدن

 9 هنر هنر 921219 معماری داخلی 29

ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از 

 دریافت مجوز کتبی از دفتر آموزش های

 فنی و حرفه ای

 ---- ستادی

 استانی  9 هنر هنر 921229 ⃰طراحی دوخت  27

های فوقانی و سالمت در اندام

های کل حفظ تعادل در اندام

 بدن

 9 هنر هنر 921239 نقشه کشی معماری 29
ساله این رشته از  9با یک برنامه زمانی 

 عناوین رشته ها حذف خواهد شد
 ---- ستادی
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 حرکتی –جسمی آموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانش4-4-4-4های شاخه فنی و حرفه ای در نظام عناوین رشته
 

 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
نحوه صدور مجوز 

 ایجاد رشته محل جدید
 مالحظات

 استانی  9 هنر هنر 921419 ⃰فرش –صنایع دستی  29

های فوقانی و سالمت در اندام

های کل حفظ تعادل در اندام

 بدن

 9 هنر هنر 929919 ⃰تولید برنامه تلویزیونی  39

ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از 

دریافت مجوز کتبی از دفتر آموزش های 

 فنی و حرفه ای

 " ستادی

 9 هنر هنر 929929 ⃰گرافیک -فتو 31

ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از 

دریافت مجوز کتبی از دفتر آموزش های 

 فنی و حرفه ای

 " ستادی

 ---- استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 971929 ماشین های کشاورزی 32

 ---- استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 972119 صنایع غذایی 33

 ---- استانی  7 غذاکشاورزی و  کشاورزی 991119 امور دامی 34

 ---- استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991129 امور زراعی 39

 ---- استانی  7 کشاورزی و غذا کشاورزی 991219 امور باغی 39

 ---- استانی  9 بهداشت و سالمت خدمات 992219 تربیت کودک 37

 9 بهداشت و سالمت خدمات 191419 تربیت بدنی 39

جدید صرفا بعد از ایجاد رشته محل 

دریافت مجوز کتبی از دفتر آموزش های 

 فنی و حرفه ای

 ---- ستادی

 9 خدمات خدمات 194119 حمل و نقل 39

ایجاد رشته محل جدید صرفا بعد از 

دریافت مجوز کتبی از دفتر آموزش های 

 فنی و حرفه ای

 ---- ستادی

 9 خدمات خدمات 194129 ناوبری 49
رشته محل جدید تنها توسعه و راه اندازی 

 در هنرستان های وابسته مجاز است
 ---- ستادی



42 
 

 حرکتی –جسمی آموزان ستاره دار متناسب با شرایط دانش4-4-4-4های شاخه فنی و حرفه ای در نظام عناوین رشته
 

 ضوابط و مالحظات ایجاد توسعه کد گروه گروه زمینه کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی ردیف
نحوه صدور مجوز 

 ایجاد رشته محل جدید
 مالحظات

 استانی  19 بازرگانی و امور اداری خدمات 941119 ⃰حسابداری  41

های فوقانی و سالمت در اندام

های کل حفظ تعادل در اندام

 بدن
 

 

 


