
معرفی هنرستان و برنامه های پایه دوازدهم

(شبکه و نرم افزار)رشته کامپیوتر

1399-1400سال تحصیلی 



اسامی رشته های هنرستان



دروس اختصاصی و اسامی دبیران دوازدهم کامپیوتر 

5پودمان  4پودمان  3پودمان  2پودمان  1پودمان 
پودمان

درس

عیب یابی شبکه
ابع  مدیریت متمرکز من

شبکه

بیسیم و پیکربندی شبکه

مودم
راه اندازی شبکه بکهنصب تجهیزات ش نصب و نگهداری تجهیزات 

شبکه وسخت افزار

احمد زادهمهندس آقای  نژاد کورکیمهندس آقای  احمد زادهمهندس آقای  نژاد کورکیمهندس آقای  احمد زادهمهندس آقای 

کار برد هوش مصنوعی
تحلیل کاربست

شبکه های مجازی
کسب اطالعات فنی واتحلیل امنیت فا

خاب دسته بندی و انت

شبکه دانش فنی تخصصی

ابریشمیمهندس آقای  احمد زادهمهندس آقای  موذن زادهمهندس آقای  ادبیمهندس آقای  احمد زادهمهندس آقای 

که  نصب وراه اندازی شب

افزارها
بکهتنظیمات امنیت ش یراه اندازی و مسیریاب

توسعه کاروکسب  

الکترونیک

ایجاد کاروکسب   

الکترونیک تجارت الکترو نیک

ادبیمهندس آقای  ادبیمهندس آقای  احمد زادهمهندس آقای  ادبیمهندس آقای  ادبیمهندس آقای 



دروس پایه و عمومی وغیر فنی سال دوازدهم



منابع کنکور کامپیوتر



مقایسه دروس کنکور ریاضی و کامپیوتر
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 3و2و1ان لیسی  3و2و1ان لیسی 

 

                                                

                                 

        

      1 2                   -                    -                                     

                                               -                                        

              
                          -                           -                

       1 2      1 2 3)     ( 

      
      1 2 3             

     
     1 2 3            

 



گروه های شرکت کننده در کنکور کامپیوتر



عدم وجود نرم افزار هایی مانند آزمون یار و مونتا جهت طراحی تست



ادامه تحصیل دانش آموزان رشته کامپیوتر



ادامه تحصیل دانش آموزان رشته کامپیوتر



32: کرج شبانه32: کرج روزانه80: تهران شبانه100:تهران روزانه

99ظرفیت پذیرش در مقطع کاردانی شهرهای تهران وکرج در سال



:دانشگاه های دولتی با آزمون

دانشگاه های مقطع کارشناسی ظرفیت پذیرش رشته کامپیوتر در 
99تهران در سالدولتی شهر 



سوابق تحصیلیدانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی با 

سوابقهای آزاد با دانشگاه 

تهران در شهر ظرفیت پذیرش رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی 
99سال



دانشگاه های آزاد با آزمون

آزاد ظرفیت پذیرش رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی دانشگاه های 
99شهر تهران در سال



ت بست ن

99ت ر 21از 

99 هر و  28ت  

پ    

99مهر 5از 

99 ی 26ت  

زمست ن

99 ی 30از 

99اسفند 22ت  

به  

99اسفند 24از 

ت  ا تخ ب   ته

دوره های مطالعاتی

99زمستان 
اسفند22بهمن الی15

1400بهار
اردیبهشت31فروردین الی14

1400تابستان 
مرداد20تیر الی 1

1400نوروز 
فروردین8اسفند الی 28



قلمچیارائه کتاب کنکور تخصصی دوازدهم•

مطالعه دروس سال دوازدهم مطابق با برنامه آزمون های قلمچی•

(  درگروه بله)دریافت روزانه خالصه مطالب مطالعه شده•

(پودمان سوم)ادامه تدریس دروس دوازدهم •

برگزاری سه مرحله آزمون های تستی هفتگی•

اسفند قلمچی  22شرکت در آزمون •

فصل زمستان
17/30الی 16ساعت تاریخروز

1پیمانه 3دانش فنی تخصصی پودمان 25شنبه

2پیمانه 3نصب و نگهداری پودمان 26یکشنبه

85تا80صفحه3ریاضی27دوشنبه

2پیمانه 3تجارت الکترونیک پودمان 28سه شنبه

مرور بازه قلمچی قبل+مرور نکات29چهار شنبه

آزمون هفتگی30پنجشنبه

1جمعه

1پیمانه 3دانش فنی تخصصی پودمان 2شنبه

3پیمانه 3نصب و نگهداری پودمان 3یکشنبه

90تا80ریاضی سهصفحه4دوشنبه

3پیمانه 3تجارت الکترونیک پودمان 5سه شنبه

مرور نکات6چهار شنبه

آزمون هفتگی7پنجشنبه

8جمعه

2پیمانه 3دانش فنی تخصصی پودمان 9شنبه

3پیمانه 3نصب و نگهداری پودمان 10یکشنبه

ریاضی سه95تا80صفحه11دوشنبه

3پیمانه 3تجارت الکترونیک پودمان 12سه شنبه

مرور نکات13چهار شنبه

آزمون هفتگی14پنجشنبه

15جمعه

2پیمانه 3دانش فنی تخصصی پودمان 16شنبه

4پیمانه 3نصب و نگهداری پودمان 17یکشنبه

ریاضی سه99تا80صفحه18دوشنبه

3پیمانه 3تجارت الکترونیک پودمان 19سه شنبه

مرور نکات20چهار شنبه

(آزمون هفتگی)پیش آزمون قلمچی21پنجشنبه

آزمون قلمچی22جمعه



ت بست ن

99ت ر 21از 

99 هر و  28ت  

پ    

99مهر 5از 

99 ی 26ت  

زمست ن

99 ی 30از 

99اسفند 22ت  

به  

99اسفند 24از 

ت  ا تخ ب   ته

مطالعه وجمع بندی پودمان اول ودوم کتب تخصصی دوازدهم•

مرحله آزمون خودارزیابی8برگزاری •

2و1برگزاری دو مرحله آزمون جامع پودمان های•

(3و2و1پودمان های)فروردین قلمچی 20آمادگی جهت شرکت در آزمون جامع •

نوروزیاردو مطالعاتی

18تا16:5517:10تا15:5016:05تا1515تا1313:15تا1212:15تا10:5511:10تا9:5010:05تا8:409تا7:50تاریخروز

1اننصب ونگهداری پودم28پنجشنبه
1پیمانه

1اننصب ونگهداری پودم
1پیمانه

1پیمانه1پودمان3ریاضی1پیمانه1پودمان3ریاضی
تجارت  الکترونیک

1پیمانه1پودمان
نماز و ناهار و استراحت

تجارت  الکترونیک
1پیمانه1پودمان

دانش فنی تخصصی    
1پیمانه1پودمان

دانش فنی تخصصی    
1پیمانه1پودمان

2پیمانه1پودمان3ریاضی2پیمانه1پودمان3ریاضی1پیمانه1تستهای پودمان1پیمانه1تستهای پودمان29جمعه
تجارت  الکترونیک

2پیمانه1پودمان
نماز و ناهار و استراحت

تجارت  الکترونیک
2پیمانه1پودمان

دانش فنی تخصصی    
2پیمانه1پودمان

دانش فنی تخصصی    
2پیمانه1پودمان

30شنبه

1نصب ونگهداری پودمان1یکشنبه
2پیمانه

1اننصب ونگهداری پودم
2پیمانه

3پیمانه1پودمان3ریاضی3پیمانه1پودمان3ریاضی2پیمانه1تستهای پودمان2پیمانه1تستهای پودمان2دوشنبه
تجارت  الکترونیک

3پیمانه1پودمان
نماز و ناهار و استراحت

تجارت  الکترونیک
3پیمانه1پودمان

دانش فنی تخصصی    
3پیمانه1پودمان

دانش فنی تخصصی    
3پیمانه1پودمان

3پیمانه1تستهای پودمان3پیمانه1تستهای پودمان3سه شنبه
دانش فنی تخصصی    

4پیمانه1پودمان
دانش فنی تخصصی    

4پیمانه1پودمان
تجارت  الکترونیک

4پیمانه1پودمان
نماز و  ناهار و استراحت

تجارت  الکترونیک
4پیمانه1پودمان

4پیمانه1تستهای پودمان1پیمانه2پودمان3ریاضی

آزمون پودمان اول  4چهار شنبه
تخصصی

آزمون پودمان اول  
تخصصی

دانش فنی تخصصی    
1پیمانه2پودمان

دانش فنی تخصصی    
1پیمانه2پودمان

1پیمانه2پودمان3ریاضیناهار و نماز و استراحت1پیمانه2پودمان3ریاضی
تجارت  الکترونیک  

1پیمانه2پودمان
تجارت  الکترونیک

1پیمانه2پودمان

2اننصب ونگهداری پودم5پنجشنبه
1پیمانه

2اننصب ونگهداری پودم
1پیمانه

1پیمانه2تستهای پودمانناهار و نماز و استراحت1پیمانه2تستهای پودمان1پیمانه2پودمان3ریاضی1پیمانه2پودمان3ریاضی
تجارت  الکترونیک  

2پیمانه2پودمان
تجارت  الکترونیک

2پیمانه2پودمان

2اننصب ونگهداری پودم6جمعه
2پیمانه

2اننصب ونگهداری پودم
2پیمانه

2پیمانه2پودمان3ریاضی2پیمانه2پودمان3ریاضی
دانش فنی تخصصی    

2پیمانه2پودمان
ناهار و نماز و استراحت

دانش فنی تخصصی
2پیمانه2پودمان

2پیمانه2پودمان3ریاضی2پیمانه2پودمان3ریاضی

2پیمانه2تستهای پودمان2پیمانه2تستهای پودمان7شنبه
دانش فنی تخصصی    

3پیمانه2پودمان
دانش فنی تخصصی    

3پیمانه2پودمان
2اننصب ونگهداری پودم

3پیمانه
ناهار و نماز و استراحت

نصب ونگهداری  
3پیمانه2پودمان

3پیمانه2تستهای پودمان3پیمانه2تستهای پودمان

2اننصب ونگهداری پودم8یکشنبه
4پیمانه

2اننصب ونگهداری پودم
4پیمانه

2اننصب ونگهداری پودم
4پیمانه

ناهار و نماز و استراحتدهمطالعه دروس عقب مان4پیمانه2تستهای پودمان
آزمون پودمان دوم  

تخصصی
آزمون پودمان دوم  

تخصصی
آزمون پودمان دوم  

تخصصی



اشکالتخصصی و رفع کتب مطالعه خالصه نکات •

تست های غلط زده شده

شروع مطالعه پودمان های چهارم وپنجم دروس  •

های قلمچیآزمون برنامه دوازدهم مطابق با تخصصی 

برگزاری چهار مرحله آزمون هفتگی تستی•

ازدیبهشت  17فروردین و20شرکت در سه آزمون •

اردیبهشت  قلمچی  31و

(خرداد30)ثبت نام و تعیین رشته •

ساعت16الی17/30تاریخروزفصل بهار
                     4       141شنبه

      3        4       152يکشنبه
                               1  3 16دوشنبه
                                  1  173سه شنبه

ج ع     18چهار شنبه
          قل چ 19پنجشنبه
      قل چ 20جمعه
  ل ل      21شنبه

                4       221يکشنبه
                       4        231دوشنبه
                     4       242سه شنبه

           ف  25چهار شنبه
       ف   26پنجشنبه
27جمعه
      3        4       283شنبه

                4       292يکشنبه
                       4        302دوشنبه
                     4       313سه شنبه

           ف  1چهار شنبه
       ف   2پنجشنبه
3جمعه
      3        5       41شنبه

                4       53يکشنبه
                       5        61دوشنبه
                     4       74سه شنبه

           ف  8چهار شنبه
       ف   9پنجشنبه
10جمعه
      3        5       112شنبه

                       5        122يکشنبه
                5       131دوشنبه
                     5       141سه شنبه

           ف  15چهار شنبه
          قل چ 16پنجشنبه
قل چ 17جمعه
  ل ل      18شنبه

                       5       192يکشنبه
      3       5        202دوشنبه
                     5       212سه شنبه

           ف  22چهار شنبه
       ف   23پنجشنبه
24جمعه
                      5        252شنبه

                       5       263يکشنبه
      3       5        272دوشنبه
                     5       282سه شنبه

           ف  29چهار شنبه
          قل چ 30پنجشنبه
      قل چ 31جمعه



ارائه کتب کنکور دروس عمومی و غیر فنی و پایه•

ارائه سه کتاب اختصاصی جامع•

هم به خصوص پایه د)برگزاری کالس های نکته وتست مربوط به پودمان های مهم دروس تخصصی•

(ویازدهم

مطالعه وجمع بندی دروس دهم ویازدهم•

مطالعه خالصه نکات پایه دوازدهم و برگزاری آزمونهای پودمانی•

شرکت در سه مرحله آزمون جامع وشبیه به کنکور قلمچی در هفته های پایانی اردو•

گذشتهبرگزاری آزمون کنکور های سراسری دوسال •

مرداد22آزمون کنکور فنی و حرفه ای •

فصل تابستان


