کارآموزان پس از اخذ دیپلم درآزمون دانشگاهای معتبر شرکت نمایند و یا اینکه با شرط معدل و بدون کنکور در دانشگاه
علمی کاربردی نیزادامه تحصیل دهند
نحوه اخذ دیپلم ویژه دانش آموزان روزانه وشبانه
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دارندگان مدرک سیکل و دوم راهنمایی
دیپلم ردی ها و دیپلم ناقصی ها
داوطلبان آزاد دریافت دیپلم دوم
کسانی که مدرک سیکل ندارند

دانش آموزان متقاضی مدرک دیپلم به چند دسته اصلی ذیل تقسیم میگردند
 .1دارندگان مدرک سیکل
هنرآموزان عزیز تعداد واحد هایی که از اول تا پایان دبیرستان باید پاس نمایید تا به دیپلم برسید  ۶۹واحد میباشد که:
 31واحد دروس سال اول
 23واحد نصفی از دروس سال دوم را شامل میشود که جمعا  ۴4واحد به عنوان دروس عمومی در مدرسه میگذرانید و
همزمان با عمومی
 42واحد دروس مهارتی را در آموزشگاه ادیبان میگذرانید و در طی یک سال  ۶۹واحد تکمیل و دیپلم شما کامل خواهد شد و
موفق به اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش میشوید و بدون پیش دانشگاهی و بدون کنکور وارد دانشگاه میشوید
 .2دیپلم ردی ها
کسانی که واحدهای عمومی را گذرانده اند و دیپلم آنها ناقص است:
این هنرآموزان عزیز کافیست که تعداد واحد مشخص شده دروس مهارتی را در آموزشگاه ادیبان بگذرانند و پس از کامل شدن
 ۶۹واحد دیپلم آنها کامل و از آموزش و پرورش صادر خواهد شد
 .3کسانی که دیپلم دارند
جهت اخذ دیپلم مجدد کافیست واحدهای مهارتی را در این مرکز بگذرانند واحدهای عمومی از مدرک دیپلم قبلی ایشان
تطبیق داده میشود و دیپلم خود را با موفقیت خواهند گرفت.
 .4کسانی که مدرک سیکل ندارند
این دانش آموزان در ابتدا برای اخذ مدرک سیکل به آموزش و پرورش مراجعه میکنند و در طرح جامع شرکت نموده و
کالً مقطع راهنمایی را در یک امتحان میگذرانند و بعد مانند توضیحات شماره  1اقدام میکنند.

توضیحات تکمیلی جهت اخذ دیپلم:
افرادی که تا کنون موفق به اخذ دیپلم درسی آموزش و پرورش نشده اند ،یا مایل به اخد مجدد دیپلم یا تغییر رشته هستند،
می توانند با گذراندن دروس عمومی در دبیرستان های بزرگسال و دروس مهارتی را درآموزشگاه ادیبان به صورت همزمان،
موفق به اخذ دیپلم شده و بدون پیش دانشگاهی در دانشگاه شرکت نمایند
دروس مهارتی ( 42واحد):
دروس مهارتی در رشته گرافیک کامپیوتری شامل پنج درس میشود و زمان اتمام دروس مهارت  ۶ماه میباشد که در دو دوره
برگذار میشود دوره اول مهر تا خرداد دوره دوم دی تا شهریور میباشد
دروس عمومی ( ۴4واحد):
دیپلم ردی ها و دارندگان مدرک قبولی سال سوم نظام قدیم و یا دوم نظام جدید نیازی به گذراندن دروس عمومی ندارند
سایر افرادی که تعدادی از دروس عمومی خود را در سال های اول یا دوم دبیرستان گذرانده باشند واحدهای مذکور از آنها
پذیرفته می شود
ثبت نام دروس عمومی از سه ترم پاییز (مهر ماه) ،زمستان (دی ماه) و تابستان (تیرماه) انجام می گیرد
در ترم های پاییز و زمستان حداکثر  2۲واحد درسی و در ترم تابستان حداکثر  ۸واحد درسی قابل انتخاب است
توضیحات ضروری:
افرادی که قصد تسریع در دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش دارند می بایست به طور همزمان در مراکز آموزش از راه دور
و یا مدارس بزرگسال ثبت نام نموده و دروس عمومی باقیمانده را تا پایان دوره مهارتی به اتمام برسانند .دارندگان مدرک
قبولی سال سوم نظام قدیم یا دوم نظام جدید که دروس عمومی را قبال گذرانده اند نیازی به گذراندن دروس عمومی ندارند
پس از اتمام دوره مهارت جهت صدور دیپلم ،ثبت نام در یکی از مراکز آموزشی بزرگساالن الزامیست
فهرست واحدهای عمومی برای اخذ دیپلم
همانطور که توضیح داده شد برای گرفتن مدرک دیپلم نیاز به گذراندن واحدهای تخصصی عملی در آموزشگاه و نیز گذراندن
واحدهای عمومی در یکی از مدارس (غیرحضوری یا حضوری) دارید .البته اگر قبال این واحدهای عمومی را گذرانده باشید با
تطبیق دروس نیازی به گذراندن مجدد آنها نیست.

