
 

  به نام خداوند جان و خرد

  »هـدايـت تـحصيـلي«

  معرفي رشته هاي شاخه نظري ويژه دانش آموزان پايه نهم

 دبيرستان غيردولتي پسرانه هوشمند هدف

  علوم انساني  علوم تجربي  رياضي و فيزيك

 مطالعات خانواده اتاق عمل خلباني -هوانوردي 

 مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات مصنوعي ياعضا  مراقبت پرواز -هوانوردي  

 مديريت وكميسردريايي گمركي امور   ناوبري هوايي-هوانوردي

 مديريت هتلداري بهداشت محيط مهندسي نساجي

 مديريت مالي بهداشت حرفه اي   مهندسي نفت

 بازرگاني دريايي مديريت و بيوتكنولوژي  مهندسي هوا فضا

 مديريت  بينايي سنجي  مهندسي مواد

 كتابداري پرستاري دندانپزشكي مهندسي معماري

 مددكاري اجتماعي پرستاري  مهندسي مكانيك

 كارشناسي علوم انتظامي تكنسين پروتزهاي دنداني مهندسي مكانيك نيروگاه

 فلسفه  پزشكي  مهندسي كشاورزي

 علوم حديث تكنولوژي پزشكي هسته اي مهندسي ماشينهاي ريلي 

 علوم سياسي  )تكنولوژي پرتو شناسي(راديولوژي مهندسي معدن

 علوم تربيتي تكنولوژي توليدات دامي مهندسي فر ماندهي وكنترل هوايي

 علوم اقتصادي تكنولوژي توليدات گياهي )IT( مهندسي فناوري اطالعات

 علوم ارتباطات اجتماعي  تكنولوژي جنگلداري مهندسي كامپيوتر 

 علوم اجتماعي  تكنولوژي چوب  مهندسي علمي كاربردي عمران 

 زبان وادبيات كردي تكنولوژي شيالت مهندسي عمران

 زبان وادبيات فارسي تكنولوژي محيط زيست مهندسي صنايع

 زبان وادبيات عربي تكنولوژي مرتع وآبخيزداري مهندسي شيمي

 روانشناسي  حسابداري مهندسي سيستم

 مشاوره راهنمايي و حقوق مهندسي برق

 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني  داروسازي  مهندسي بازرسي فني

 حقوق  دامپزشكي  مهندسي پزشكي 

 حسابداري  دندانپزشكي  مديريت هتلداري

 جغرافيا  روانشناسي  مديريت مالي

 باستان شناسي  زمين شناسي  مديريت و بازرگاني دريايي



 

 

  علوم انساني  علوم تجربي  رياضي و فيزيك

 تاريخ   زيست شناسي دريايي يمديريت و كميسر

 امورگمركي  شنوايي شناسي كتابداري

 الهيات و معارف اسالمي  زيست شناسي سلولي ملكولي مخابرات هواپيمايي

 ادبيات داستاني شيمي مديريت 

 )مين و توزيع كاالأآماد(سيستم ت  علوم آزمايشگاهي كارداني معماري سنتي

 مطالعات خانواده علوم اقتصادي   كارشناسي علوم انتظامي

 فناوري اطالعات مطالعات ارتباطي و علوم تغذيه كانه آرايي 

 درياييي كميسر مديريت و مهندسي فضاي سبز كارداني دريانوردي

 داري مديريت هتل علوم سياسي يك صدا وسيمانالكتروكارداني فني 

 مديريت مالي علوم وصنايع غذايي كاردان فني عمليات پتروشيمي

 بازرگاني دريايي مديريت و فيزيوتراپي ريخته گري-ي فني مواد نكاردا

 كاردان فني معدن
        كارداني علمي كاربردي توليد و 

 هره برداري گياهان دارويي معطرب
 مديريت 

 كتابداري كارداني فوريتهاي پزشكي كاردان فني كشتي

  هوشبري كاردان فني مكانيك
پيوسته ي علمي كاربردي كارداني نا

 پرورش زنبور عسل

 كاردرماني  گفتار درماني فيزيك 

 كارشناسي علوم انتظامي  فوريت هاي پزشكي كاردان فني عمران

    راديولوژي علوم كامپيوتر

خلباني  -فنون هوانوردي علوم و 

 هليكوپتري
    مهندسي كشاورزي

    مديريت خدمات بهداشت علوم اقتصادي

    مهندسي منابع طبيعي علوم حديث

    مددكاري اجتماعي علوم سياسي

    كتابداري پزشكي رياضي

     مهندسي رباتيك

     مهندسي پليمر

     مهندسي خط و سازه هاي ريلي

     مهندسي بازرسي فني

     الكتروتكنيك هواپيمايي

      تكنولوژي آبياري

      تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي

      كارداني دريانوردي


