
  1398اي و مؤسسات غیرانتفاعی سال  هاي کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه دورهمنابع و ضرایب دروس آزمون  )1(جدول شماره 

 )آزمون باپذیرش  هاي رشته(
عنوان کد و

 منابع آزمون ضریب تعداد سؤال عنوان درس رشته امتحانی

 3، عربی 2و  1، زبان خارجی 3، فارسی 3تعلیمات دینی  3 40 هاي عمومی درس رشته 9هر 

 الکتروتکنیک
 )12کد (

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 هاي شایستگی فنی درس

هاي مسکونی، طراحی و نصب  ساختمانکشی برق  دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، طراحی و سیم
کشی و  هاي هوشمند، کابل تأسیسات جریان ضعیف، طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان

هاي  هاي الکتریکی، نصب و تنظیم تابلوهاي برق فشار ضعیف، طراحی و اجراي رله پیچی ماشین سیم
 ریزي قابل برنامه

 کامپیوتر
 )14(کد 

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
الکترونیک اي، تولید محتواي  نهاهاي رای اندازي سیستم دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، نصب و راه

هاي اطالعاتی و طراحی وب، نصب  سازي سیستم سازي و پایگاه داده، پیاده سازي، توسعه برنامه و برنامه
 افزار، تجارت الکترونیک و امنیت شبکه و نگهداري تجهیزات شبکه و سخت

مکانیک 
 خودرو

 )17(کد 

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه 3 20 شایستگی غیرفنیهاي  درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، سرویس و نگهداري خودروهاي سواري، تعمیرات مکانیکی موتور، 

فرمان و ترمز خودرو، تعمیرات سیستم  تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل، تعمیرات سیستم تعلیق ،
 هاي برقی خودرو سوخت و جرقه، تعمیرات سیستم

 تأسیسات
  مکانیکی

 )19(کد 

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي اخالق حرفه هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی

اندازي و  راه ،هاي انتقال آب گرم، نصب  اندازي سیستم دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، نصب و راه
اندازي  اندازي سیستم تولید آب گرم بهداشتی، نصب و راه نگهداري پکیج گرمایشی، نصب و راه

هاي گرمایشی و تابشی،  اندازي پخش کننده هاي موتورخانه تأسیسات گرمایی، نصب و راه دستگاه
 نگهداري و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

کشی  نقشه
 معماري

 )23(کد 

 ، شیمی، فیزیک 2و  1ریاضی  6 35 ي شایستگی پایهها درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
کشی معماري،  نقشهکشی، شناخت مواد و مصالح،  مبانی هنرهاي تجسمی، ترسیم فنی و نقشه

تأسیسات ساختمان، عناصر و جزئیات، آشنایی با بناهاي تاریخی، متره و برآورد، مبانی طراحی 
 معماري

 حسابداري
 )33(کد 

 ، شیمی، فیزیک 2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، حسابداري وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی، حسابداري خرید و 
فروش، حسابداري حقوق و دستمزد، حسابداري اموال و انبار، حسابداري بهاي تمام شده و مالیاتی، 

 هاي مالی صورتحسابداري تهیه و تنظیم 

 تربیت بدنی
 )38(کد 

 ، زیست شناسی ، شیمی، فیزیک 2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
هاي چابکی  هاي جسمانی حرکتی، توسعه مهارت دانش فنی تخصصی، پرورش مهارتدانش فنی پایه، 

هاي رزمی هدفی، توسعه سالمت و سبک  هاي حرکتی با توپ، توسعه مهارت ذهنی، توسعه مهارت
 ها زندگی با ورزش، عملیات تکمیلی اصالحی ورزش

 گرافیک
 )39(کد 

 فیزیک، شیمی،  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
، پایه و اصول 2و  1، عکاسی 2و  1مبانی هنرهاي تجسمی، تاریخ هنر ایران، تاریخ هنر جهان، طراحی 

 مبانی تصویرسازيصفحه آرایی، خط در گرافیک، 

 صنایع غذایی
 )51(کد 

 زیست شناسی، شیمی،  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
هاي لبنی، تولید  فراوري گیاهان دارویی و خشکبار، تولید فراوردهدانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، 

هاي روغنی، تولید و  کشی میوه و دانه هاي غالت، روغن بندي فراورده کمپوت و کنسرو، تولید و بسته
 هاي دام و طیور بندي فراورده بسته
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