
رشته های تحصیلی دوره متوسطه دوم 

و

شرایط و ضوابط ورود به آنها

بسمه تعالی
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ورود به علوم پایهشرایط 

شدهپذیرفتهنمرهسهمجموع

ازیکهرشهریوریاخرداد

علوموریاضیهایدرس

دورهدرپایهسهدرتجربی،

رکمتضریببدوناولمتوسطه

.نباشد42از

نمره درس ریاضی و علوم 

تجربی در سه سال دوره 

3متوسطه اول با ضریب 

محاسبه می گردد

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه

سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن 

.باشد252ضریب هر یک از دروس حداقل 

42*3+42*3=252



انیادبیات و علوم انسشرایط ورود به رشته 

د مجموع سه نمره پذیرفته شده خردا

یا شهریور در هر یک از درس های 

زبان و ادبیات فارسی، عربی و 

مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره 

متوسطه اول بدون ضریب کمتر از 

نباشد42

نمره درس عربی در 

سه سال دوره 

متوسطه اول با 

محاسبه 2ضریب 

می شود

مجموع نمرات دروس 

ال مرتبط با رشته در سه س

دوره متوسطه اول با در 

ک نظر گرفتن ضریب هر ی

378از دروس حداقل 

.باشد

42*4+42*3+42*2

378=

نمره درس مطالعات 

اجتماعی در سه سال

دوره متوسطه اول با

محاسبه 3ضریب 

.می شود

نمره درس زبان و 

ادبیات فارسی در 

سه سال دوره 

متوسطه اول با 

محاسبه 4ضریب 

می شود



علوم و معارف اسالمیشرایط ورود به رشته 
ه مجموع سه نمره پذیرفته شد

خرداد یا شهریور در هر یک 

از درس های معارف اسالمی، 

ی عربی و زبان و ادبیات فارس

در سه پایه دوره متوسطه اول 

42بدون ضریب کمتر از 

نباشد

وزباندرسنمره

سهدرفارسیادبیات

اولمتوسطهدورهسال

محاسبه2ضریببا

.شودمی

درعربیدرسنمره

دورهسالسه

بااولمتوسطه

میمحاسبه3ضریب

شود

معارفدرسنمره

سالسهدراسالمی

اولمتوسطهدوره

محاسبه4ضریببا

.شودمی

مجموع نمرات دروس 

ال مرتبط با رشته در سه س

دوره متوسطه اول با در 

نظر گرفتن ضریب هر یک

378از دروس حداقل 

.باشد

42*4+42*3+42*2

378=



شفنی و حرفه ای و کاردانشرایط ورود به شاخه 

مجموع سه نمره پذیرفته شده 

خرداد یا شهریورهر یک از 

درس های ریاضی، کار و 

فناوری در سه پایه دوره اول 

.نباشد36بدون ضریب کمتر از 

مجموع نمرات دروس مرتبط با 

رشته در سه سال دوره متوسطه 

ک اول با در نظر گرفتن ضریب هر ی

.باشد180از دروس حداقل 

36*3+36*2=180

نمره درس ریاضی در سه سال 

2دوره متوسطه اول با ضریب 

محاسبه می شود

نمره درس کار و فناوری در سه

سال دوره متوسطه اول با 

محاسبه می شود3ضریب 



چه خوش است

راز گفتن

به حریف نکته سنجی

که سخن 

نگفته باشی

به سخن رسیده باشد
دهلویبیدل 
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