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  هاي كارداني نظام جديد  دورهبندي مراحل مختلف آزمون  برنامه زمان
  1395سال ) غيرانتفاعي –موزش عالي غيردولتي آ مؤسساتاي و  فني و حرفهدانشگاه (
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  29/2/1395تا      22/2/1395  .1395 غيرانتفاعي –غيردولتي 

  .اطالعات نامي داوطلبان بر روي سايت سازمان براي مشاهده يا ويرايش استقرار اطالعات ثبت
  31/2/1395تا      22/2/1395  .نخواهد شد  صوص، ترتيب اثر دادهخ  در اينشود و به مكاتبات داوطلبان  منحصراً بصورت اينترنتي انجام مي ويرايش هرگونه اطالعات داوطلبي،: توجه* 

  18/5/1395و      11/5/1395  .و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و سايت سازمانكارت اينترنتي توزيع ر اطالعيه انتشا
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  1395دهه آخر شهريورماه    .نهايياعالم نتايج 
مؤسسـات  و اي  فنـي و حرفـه  دانشگاه هاي كارداني نظام جديد  استقرار كارنامه نهايي آزمون ورودي دوره

  1395ته آخر مهرماه هف  .1395 غيرانتفاعي –آموزش عالي غيردولتي 
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  .را مطالعه و پيگيري نمايندو سايت اينترنتي سازمان مطالب نشريه پيك سنجش  1395 غيرانتفاعي سال –عالي غيردولتي 
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  تعالي  سمهاب

 : مقدمه
و مؤسسـات    اي و حرفـه   فنـي دانشگاه  جديد  نظام  كاردانيهاي   دوره  آزمونمين و يك بيست، و طلب استمداد از او خداوند متعال  درگاه  به  با حمد و سپاس

 در  شـدگان  پذيرفتـه   مناسب  اد، توزيعافر  ترين شايسته  انتخاببه منظور  مربوط و  مصوبات  بر اساس 1395سال در ـ غيرانتفاعي  آموزش عالي غيردولتي
 عـالي   آموزش  امكانات  و تخصيص  تحصيلي  هاي رشته  به  داوطلبان  هدايت ، كنندگان شركت  براي  شرايط مناسب ايجاد نياز كشور، مورد  تحصيلي  هاي رشته

هاي تحصيلي مراكز  انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته و  نام بط ثبتضوا شرايط و .گردد برگزار مي  گذشته  از تجارب  گيري با بهره مستعد و افراد  به 
  ضـمن لذا . دگرد مي  اعالم  ذيل  شرح  به 1395-96سال تحصيلي  براي ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دانشگاهو اي  آموزشي دانشگاه فني و حرفه

  بـه   نسـبت   آن  و بر اساس  مطالعه  را با دقت  دفترچه  در اين  ضوابط و شرايط مندرج كليه  شود كه يم توصيه ، گرامي  داوطلبان  يكايك  براي  موفقيت  آرزوي
  .دنماين  اقدامو انتخاب رشته   نام ثبت  تقاضانامه  تكميل

 :نكات مهم -1
 ط احـراز شـراي  يـا  و  و كـاردانش   اي حرفـه  و  فنـي   هـاي  شـاخه هاي  رشته از  يكي جديد در  نظام  متوسطهدوره   تحصيالت  پايان  گواهينامه  دارا بودن

بـراي كليـه    )قـديم   نظـام (  چهـار سـاله    اي دوره حرفه و  ديپلم فني و يا 1395شهريور ماه سال   تا پايان مذكورهاي  رشتهاز   يكي در آموختگي دانش
 .داوطلبان الزامي است

دوم  سـال مهاي مربوط بـه ني  اخذ مدرك ديپلم نخواهند شد، منحصراً مجاز به انتخاب رشتهموفق به  31/6/95آن دسته از داوطلباني كه تا تاريخ  :تبصره
    .مدرك كامل ديپلم خود را اخذ نمايند) 30/11/95(ماه سال جاري  بديهي است اين داوطلبان بايستي تا پايان بهمن. خواهند بود) بهمن ماه(
 اطالعات اين ( صورت خواهد گرفت )معدل كل ديپلم(سوابق تحصيلي اساس  برامتحاني صرفاً هاي  پذيرش دانشجو در اين آزمون براي برخي از رشته

هـا بـر    محل  است پذيرش دانشجو براي بقيه رشته بديهي .)قيد شده است 12 و 11مندرج در صفحات دفترچه راهنما اين  1ها در جدول شماره  رشته
 .، صورت خواهد گرفتاشندبداشته ر وحض 22/5/1395مورخ  كل اكتسابي داوطلباني كه در جلسه آزمون  اساس نمره

 در زمـان توزيـع    ،و يا مرحله ويرايش اطالعات نام اعالم شده در تقاضانامه ثبت  داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل واقعي و معدل
 .گردد مي »لغو«عمل آمده و قبولي آنها  گان ممانعت بهنام پذيرفته شد ، از ثبت)21/5/95لغايت  19/5/95(اينترنتي كارت ورود به جلسه 

بايست در زمان توزيع اينترنتي كارت ورود  اند، مي آموز سال آخر هستند و موفق به اخذ ديپلم كامل خود نشده نام دانش داوطلباني كه تا زمان ثبت :تبصره
  .  ديپلم خود از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اقدام نمايندنسبت به ويرايش و يا درج معدل كل ) 21/5/95لغايت  19/5/95(به جلسه 

 يا ديپلم فني وو كاردانش  و يا اي هاي شاخه فني و حرفه وطلبان شركت در اين آزمون، الزاماً بايد داراي گواهينامه پايان تحصيالت در يكي از رشتهدا 
شده و برابر ضوابط  محسوببعنوان تخلف در اين آزمون، آنان نام و انتخاب رشته  ثبتدر غير اينصورت، . باشند) نظام قديم(اي دوره چهارساله  حرفه

 .با آنان برخورد خواهد شد
 براساس امكانات و نظر دانشـگاه يـا مؤسسـه محـل قبـولي،       اين دفترچه راهنما هاي مندرج در يمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محلن

شـود   توصـيه مـي  مؤكـداً  شوند،  موفق به اخذ مدرك ديپلم نمي) 1395(دهند تا پايان شهريور ماه سال جاري  مي به داوطلباني كه احتمال .دباش مي
 .باشد را انتخاب نمايند مي) بهمن ماه(هايي را كه نوبت پذيرش آنها نيمسال دوم  كدرشته محل

 نام و انتخاب رشته منحصراً از طريق  ثبت. باشد مي 29/2/1395شنبه چهارروز پايان لغايت  22/2/1395شنبه چهانام و انتخاب رشته از روز  زمان ثبت
نـام و   بايست قبـل از اقـدام بـه ثبـت     داوطلبان مي. پذيرد مي انجام www.sanjesh.org :سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

شـود و آگـاهي از شـرايط و     كه در سايت اينترنتي سازمان درج مي هاي آن و پيوست) جداول متون و (انتخاب رشته به مطالعه دقيق دفترچه راهنما 
 .نام و انتخاب رشته نمايند ضوابط، مبادرت به ثبت

 هاي موجـود بـراي هـر رشـته      هاي امتحاني و رشته محل اعتباري از وضعيت رشته هاي گردد قبل از اقدام به خريد كارت به كليه داوطلبان توصيه مي
  .چه درج گرديده است، مطلع شوندامتحاني كه در اين دفتر

 نام از سوي  دهند، رعايت موارد به شرح ذيل در زمان ثبت ها انجام مي نت نام و انتخاب رشته خود را از طريق مراجعه به كافي چون اغلب داوطلبان ثبت
 :داوطلبان الزامي است

 هاي انتخابي، تهيه فايل عكس با رعايت توضيحات  چنين كدرشته محلنويس تقاضانامه و هم قبل از مراجعه به كافي نت، نسبت به تكميل پيش )الف
 .نمايند اقدام) همين دفترچه راهنما 8صفحه ( »10-3-1«داده شده در بند 

  و در زمان ورود اطالعات حضور داوطلب براي كنترل اطالعات و عكس، الزامي است و قبل از تاييد نهايي، اطالعات بايد از سوي داوطلب كنترل  )ب
نام و انتخاب رشته تهيه يك برگ پرينت اطالعات براي كنترل  در صورت نياز به اصالح، اقدام الزم در اين خصوص صورت پذيرد و در پايان ثبت

 .و نگهداري در پرونده شخصي داوطلب الزامي است
  بـديهي اسـت عـدم ارائـه     . الزامي است ،يه داوطلبانبراي كل از سيستم نام ثبت رقمي 16 نام و انتخاب رشته دريافت كدپيگيري در پايان ثبت )ج

نام و انتخاب رشته  باشد و بايستي كليه مراحل ثبت نام و انتخاب رشته كامل مي بمنزله عدم ثبت ،شماره پرونده و يا كد پيگيري توسط سيستم
 .از ابتدا تكرار شوند

  نـزد  ) 95ماه سال  پايان بهمن(رقمي خود را تا پايان كليه مراحل  16نام  ثبت رقمي و كدپيگيري 6رقمي، شماره پرونده  12سريال كارت اعتباري  )د
 .خود نگهداري نمايند

 : تعاريف -2
 :عبارتند از درو كار ميه ب  دفترچه  اين در  كه  از اصطالحاتي  بعضي  مفاهيم

  هـاي  دوره  مجـري و بـوده   و فناوري  تحقيقات،  علوم  وزارت مجوز داراي  كههايي  و آموزشكدهها  دانشكدهاي از  مجموعه :اي حرفه و  فني دانشگاه )الف
  .دنباش مي  كارداني

 و  علوم، تحقيقـات   وزارتمصوب   آموزشي  نظام  براساسآموزشي هستند كه  مؤسساتمنظور  :غيرانتفاعيـ   سسات آموزش عالي غيردولتيؤم )ب
 .نمايند مبادرت به پذيرش دانشجو مي  فناوري

  مقررات  كليه .باشد مي  كارداني، آزمون  در ايننشانگر طول مدت تحصيل و مدرك اعطايي در پايان تحصيل است كه  تحصيلي  مقطع :حصيليت  مقطع )ج
  .باشد مي  و فناوري  تحقيقات،  علوم  وزارت  تابع  عالي مراكز آموزش  وها  دانشگاه  آموزشي هاي نامه ينيآ همان، اين مقطع  آموزشي

 .يا باالتر نايل شده است )فوق ديپلم( كسي است كه به دريافت مدرك تحصيلي داراي ارزش كارداني آموخته دانش :آموخته دانش )د
در آن  و  شده  اي پذيرفته و حرفه  فنيتحت پوشش دانشگاه   هاي آموزشكدهها و  دانشكدهو يا   عالي  از مراكز آموزش  در يكي  كه  است  فردي :دانشجو )  ه

  .باشد  كرده  امن ثبت د آموزشيواح
به تحصيل اشـتغال  اي  و حرفه  فنيتحت پوشش دانشگاه   هاي آموزشكدهو يا   عالي  مراكز آموزشز كسي است كه قبال در يكي ا :يدانشجوي اخراج )و

 .داشته و به داليلي از ادامه تحصيل محروم گرديده است

اي  و حرفـه   فنيتحت پوشش دانشگاه   هاي آموزشكدهها و  دانشكدهو يا   عالي  مراكز آموزش از   در يكيقبال  كه  است  دانشجويي : انصرافي  دانشجوي )ز
 .ييد مراجع ذيربط رسانده استأبه ت انصراف قطعي از تحصيل داده و فرم مخصوص را تكميل و ،نامه مربوط برابر آيينو   شده  پذيرفته



 كليات و شرايط و ضوابط                      اي و مؤسسات غيرانتفاعي            هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 2 صفحه
 

 كاردانشو يا شاخه   اي و حرفه  فني  جديد شاخه  نظام  متوسطه  دوره هاي يكي از رشته دراكنون  ود كه همش مي به كسي اطالق :هنرستانآموز  دانش )ح
  پايـان موفق به اخـذ گواهينامـه    1395سال   شهريورماه  تا پايانباشد و حداكثر  مي داوطلب آزاد مشغول به تحصيل بزرگساالن يا، به صورت روزانه

  .خواهد شد جديد  منظا  متوسطهدوره   تحصيالت
  شاخههاي  يكي از رشته در جديد  نظام  متوسطهدوره   تحصيالت  پايانه موفق به اخذ گواهينامه كشود  مي به كسي اطالق :هنرستان ي آموخته دانش )ط

  .شده است كاردانش و يا شاخه   اي و حرفه  فني
 هـاي  هنرسـتان هاي  رشته از  يكي آموزش متوسطه را در )نظام قديم( دوره چهارساله  كه  است  كسي :قديم  نظام  اي حرفه و  فني ي آموخته دانش )ي

  .در رشته مورد نظر باشد ) قديم  نظام( و داراي ديپلم كامل با موفقيت به پايان رسانيده  كشاورزي و يا  اي حرفه و فني
اي و يا شـاخه كـاردانش درج    اوطلبان نظام جديد شاخه فني و حرفهد ديپلممعدلي است كه به عنوان معدل كل ديپلم در مدرك  :معدل كل ديپلم )ك

  .شده است
  .باشد مي  داوطلب  اخذ ديپلم  محل  استان :بومي  استان )ل
عبارت است از عدد چهار رقمي كه بر اساس عنوان رشته تحصيلي دوره سه  :متوسطه دوره كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيالتاي  كد رايانه )م

  .مشخص و درج گرديده است متوسطه دوره گواهينامه پايان تحصيالتكارنامه و يا  در اي رايانه نام كدو به  هنرستانله سا
  :هاي اعتباري كارت )ن

  .باشد مي »نام سريال كارت اعتباري ثبت«رقمي با عنوان  12اين كارت حاوي يك سريال  :نام كارت اعتباري اصلي ثبت -1
 10اين كارت حـاوي يـك سـريال     :غيرانتفاعيمؤسسات آموزش عالي هاي  م عالقمندي به شركت در گزينش رشتهكارت اعتباري اعال -2

  .باشد مي »سريال كارت اعتباري عالقمندي«رقمي با عنوان 
  .بل خريداري استنام و عالقمندي، منحصراً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قا هاي اعتباري ثبت داوطلبان توجه نمايند كه كارت* 
نام جديد، به همـراه كـدپيگيري    نام منحصراً به داوطلبان ثبت از پايان مراحل ثبت باشد كه پس رقمي مي 6شماره پرونده يك عدد  :شماره پرونده )س

  .شود نام از طريق سايت به هر داوطلب داده مي ثبت
نام، به همراه شـماره پرونـده از طريـق سـايت بـه هـر        پس از پايان مراحل ثبتباشد كه  رقمي مي 16كدپيگيري شامل يك كد  :نام كدپيگيري ثبت )ع

  .شود داوطلب داده مي
  

  :شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان -3
 همين 3-3 مطابق بندهاي رديف( داوطلبان الزم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل باشند و برادران بايد از لحاظ مقررات وظيفه عمومي

 .نداشته باشندمنعي  )دفترچه

   :شرايط عمومي -1-3
  .مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانآسماني يكي از اديان دين اسالم يا به تدين ) الف
  .عناد با نظام جمهوري اسالمي ايراناحراز عدم  )ب
  .عدم احراز فساد اخالقي )ج
  .هاي محارب ومعاند با نظام جمهوري اسالمي ايران ها و گروه سازمان نداشتن سابقه عضويت در ساواك، فراماسونري و ديگر) د
  :شرايط اختصاصي -2-3

ط احـراز شـراي  يـا  و  و كـاردانش   اي حرفـه  و  فنـي   هـاي  شاخههاي  رشته از  يكي جديد در  نظام  متوسطهدوره   تحصيالت  پايان  گواهينامه  دارا بودن )الف
 .)قديم  نظام(  چهار ساله  اي دوره حرفه و  ديپلم فني يا و 1395شهريورماه   تا پايان مذكور هاي رشتهاز   يكي در آموختگي دانش

موفق به  1395هاي مشخص شده در اين دفترچه را كسب نمايند ولي تا پايان شهريور ماه سال  داوطلباني كه حد نصاب نمره قبولي يكي از كدرشته :تبصره
  :هاي ذيل خواهند بود مشمول يكي از وضعيت رشته مورد نظر نشوند،وره متوسطه در دريافت گواهينامه پايان تحصيالت د

 .نام نخواهند داشت قبولي ايشان ملغي و اجازه ثبتدر نيمسال اول باشد،  پذيرفته شده در صورتي كه كد رشته قبولي) 1
موفق به دريافـت گواهينامـه پايـان     1395-96سال اول سال تحصيلي نيمدر نيمسال دوم باشد و تا پايان  پذيرفته شده در صورتي كه كد رشته قبولي) 2

  .قبولي آنان نيز ملغي استنام در نيمسال دوم را خواهند يافت و در غير اينصورت  تحصيالت دوره متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثبت
اجـازه  باشـند،   مـي از كـارداني   نظام جديد يا قديم نظري و يا مدرك بـاالتر  دانشگاهي و يا ديپلم كامل متوسطه افرادي كه داراي گواهينامه دوره پيش) 3

لغـو و از ادامـه    آنـان   كه باشـند، قبـولي   شركت متخلف شناخته شده و در هر مرحله از تحصيل   و در صورت نام و شركت در اين آزمون را ندارند ثبت
  .هند بودخوا  غرامت  و ملزم به پرداخت ممانت بعمل آمدهآنها   تحصيل

  .هاي انتخابي برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته يا رشته) ب

  :عمومي  وظيفه  مقررات -3-3
 از شرايط  يكي) نام قبولي قطعي و ثبت(به هنگام پذيرش در دانشگاه   است  مرد الزم  داوطلبان  انتظامي نيروي  عمومي   وظيفه  سازمان  رسمي  اعالم براساس

 . غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود در. از نظر مشموليت و مقررات وظيفه عمومي دارا باشندرا  يلمشروحه ذ
  .خدمت  پايان  كارتشتن دا )1كد 
  .)و موارد خاص ، ايثارگران پزشكي،  كفالت (دائم  معافيت  كارتشتن دا )2كد 
  .در مدت اعتبار آن) لتپزشكي، كفا(بدون غيبت موقت برگ معافيت شتن دا )3كد 
معافيت سـني عنايـت مقـام    (نام، كارت معافيت دائم  و قبل از آن، اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت 1354متولدين سال  )4 كد

  .را ارائه نمايند) معظم رهبري
  .ه باشندو قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداد 1345متولدين نيمه اول سال  )5كد 
التحصيل  فارغدر سنوات مجاز تحصيلي  31/6/1395دوره متوسطه كه به صورت حضوري مشغول به تحصيل بوده و تا تاريخ آخر آموزان سال  نشدا )6كد 

  .شوند مي
فراغت از تحصيل آنـان در  و مشروط به اينكه از تاريخ التحصيل شده  مشموالن ديپلم كه در سنوات مجاز تحصيلي بصورت پيوسته و حضوري فارغ )7 كد

ضـمناً  ( باشـند نام در دانشگاه نيز وارد غيبـت نشـده    در دانشگاه بيش از يك سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت پذيرشمقطع ديپلم تا زمان 
  .)شوند فراغت شهريورماه تلقي ميالتحصيالن خرداد ماه به منزله  فارغ
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شده باشند، به شرط ) داوطلب آزاد(موفق به اخذ ديپلم به صورت حضوري يا غيرحضوري ) سالگي تمام 18(آموزاني كه قبل از سن مشموليت  دانش) 8كد 
  .نداشتن غيبت

چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به سـن   ،شوند قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم ميسالگي و  17در سن آموزاني كه  دانش :توضيح* 
صورت به دليل ورود به غيبت، مجـاز بـه ادامـه     باشند، در غير اين وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصيل مي )سالگي تمام 18(مشموليت 

لذا زمـان  به وظيفه عمومي معرفي كرده و  10+مگر اينكه در مهلت شش ماه معرفي، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس ؛تحصيل نخواهند بود
  .ام بدون غيبت باشندداراي برگ اعزپذيرش در دانشگاه 

و در مهلت يك ساله معرفي به وظيفه عمومي، موفق به اخذ ديپلم بصورت داوطلب آزاد شده حضوري كه پس از ترك تحصيل مشمول  آموزان دانش) 9كد 
  .نداشتن غيبتو ) سالگي 20حداكثر (فراغت در سقف مجاز سنوات تحصيلي باشند، به شرط 

موفق به فراغت از تحصيل شده و داراي برگ اعزام بـه  ) سالگي تمام 20حداكثر (كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي پلم ديمقطع  التحصيالن فارغ )10كد 
  .خدمت بدون غيبت هستند كه تاريخ اعزام آنان سپري نشده است

ت برابر ضوابط مربوط نسبت بـه تمديـد موعـد    باشد، الزم اس افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي: تبصره
   .در غير اين صورت به دليل ورود به غيبت شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. اعزام خود اقدام نمايند

اين دسـته از افـراد   ( رسد به پايان مينام و شروع به تحصيل  ثبت كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ) سربازان حين خدمت(اي  كاركنان وظيفه )11كد 
  .)نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند باشند، ليكن بايد به هنگام ثبت مجاز به شركت در آزمون مي

ركـز  ، مادامي كه اشتغال بـه تحصـيل آنـان از سـوي م    اين دسته از طالب. نده مدرك ديپلم و داراي معافيت تحصيلي حوزهب علوم ديني دارطال )12كد 
، در دانشگاه نيز تحصيل عافيت تحصيلي حوزهتوانند با همان م مي) حوزه علميه(در صورت موافقت آن مركز مديريت حوزه علميه مربوط تأييد شود، 

نام در  گام ثبتضمناً هن .باشند آنان به هر دليل از سوي حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نميمعافيت تحصيلي نمايند و در صورتيكه 
  .و اشتغال به تحصيل حوزه الزامي است  ابتداي هر ترم تحصيلي، ارائه نامه موافقت

  .كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط براي ادامه تحصيل )13كد 
الزاماً يك بار انصـراف از تحصـيل   ) تاريخ ابالغ قانون جديد خدمت وظيفه عمومي( 22/8/1390 بدون غيبت چنانچه از تاريخدانشجويان انصرافي  )14كد 

ر دانشگاه و رشته قبولي تا زمان پذيرش در دانشـگاه و  دتاريخ انصراف و همچنين از  بوده باشداوليه سنوات داده باشند و تاريخ انصراف آنها نيز در 
   .اشدسپري نشده برشته جديد، بيش از يك سال 

  :تذكرات مهم* 
هـا   باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشـگاه  مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي) 1

  .باشند نام از آنها نمي مجاز به ثبت
تـا پايـان   ) اند و در مهلت معرفي در دانشگاه پذيرفته شده موليت اخراج شدهبه جز افرادي كه قبل از ورود به سن مش(ها  دانشگاهدانشجويان اخراجي ) 2

  .باشند خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دايم مجاز به ادامه تحصيل نمي
  .باشند نمي )كارداني(مقطع اين در مجدد مقطع كارداني مجاز به شروع تحصيل  نالتحصيال فارغ) 3
  .باشد مجاز نميمت وظيفه عمومي، ترخيص سربازان حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقطع كارداني قانون خد 35ماده  2برابر تبصره ) 4
) 22/8/90از تاريخ (، فقط يك بار )از ديپلم تا دكتري(در طول تحصيالت دانشگاهي  ،دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند )5

روع به تحصيل مجـدد، بـيش از يـك سـال     شتحصيلي انصراف داده و از زمان انصراف تا  اوليهاينكه در سنوات مشروط به . باشند مجاز به انصراف مي
  .سپري نشده باشد

  .كاركنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند )6
همين مـاده، بـا    2باشد كه برابر تبصره  سال مي 5/2داكثر قانون، سنوات اوليه تحصيلي در مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته ح 33ماده  1برابر تبصره  )7

اقـدام از  (يكسال به عنوان سنوات ارفاقي با دريافت مجوز از وظيفه عمـومي  حداكثر موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاه و ساير شرايط، اين مدت 
تحصيل نشوند مجاز بـه ادامـه تحصـيل در مقطـع بـاالتر      ت از اغفرموفق به دانشجوياني كه در مدت مذكور  .باشد قابل افزايش مي) 10+سوي پليس
  .نخواهند بود

از  بعدشوند، چنانچه تا پايان شهريورماه سال  مي التحصيل فارغهاي خرداد يا شهريور هر سال  آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، در ماه دانش) 8
  .مند خواهند شد ه و از معافيت تحصيلي بهرهدر دانشگاه پذيرفته شوند فاقد غيبت بودفراغت از تحصيل، 

 10+از سوي دانشگاه مـورد پـذيرش بـه دفتـر پلـيس     شوند موظفند با درخواست معافيت تحصيلي  آن دسته از مشموالني كه در دانشگاه پذيرفته مي )9
در غير . نام نمايند توانند در دانشگاه ثبت مي )معافيت تحصيلي(در صورت صدور مجوز ادامه تحصيل  ،شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمايند

  .اين صورت شرايط ادامه تحصيل را نخواهند داشت
  :هاي مهم يادآوري *

 1394 سالاي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي   هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه دوره  آزمون دوره روزانهشدگان  پذيرفته -1
مگر با داليل موجه از سـازمان سـنجش آمـوزش     .دارندن را  آزمون  در اين  و شركت  نام ثبتاجازه ، نام ننموده باشند و يا ثبت نموده  نام ثبت كهاعم از اين

  .كشور مجوز دريافت نموده باشند
و يا مؤسسات آموزش عـالي غيردولتـي و   ي ا فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده) نوبت دوم( هاي شبانه دانشجويان دوره -2

بديهي است اين دسته  .نمايند  و شركت  نام ثبت  آزموندر اين  تحصيل بدون انصراف از توانند مي ،كنند معافيت تحصيلي استفاده نميكه از غيرانتفاعي 
از مؤسسه محل قبولي خـود تسـويه حسـاب    الزم است  ،در كدرشته قبولي جديد نام ثبتو قبل از  1395قبولي در آزمون سال از داوطلبان در صورت 

اين دسته از داوطلبـان پـس از انصـراف قطعـي اجـازه      الزم به توضيح است  .ه نمايندئارا مؤسسه محل قبولي جديدگواهي مربوط را به كامل نموده و 
  .ادامه تحصيل در كدرشته قبولي قبلي خود را نخواهند داشت بازگشت و

و   مشـخص  را  قبـول   قابـل   درسي  واحدهاي و  مورد بررسي را  دانشجوياناز  دسته قبلي اين  محل  تحصيلي  سوابق، ل جديد تحصيلشود مح يادآور مي *
   .خواهد پذيرفت

ولتـي و  و يا مؤسسات آموزش عـالي غيرد اي  فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده )شبانه( هاي نوبت دوم دوره  دانشجويان -3
و پس از پذيرفته شدن، در صورتي مجاز  شركت مجدد در اين آزمون و نام ثبتدر صورت تمايل به  ،كنند مي معافيت تحصيلي استفادهكه از غيرانتفاعي 

  .از نظر نظام وظيفه منعي نداشته باشند، در دوره قبلي پس از انصراف قطعي از تحصيلنام و ادامه تحصيل خواهند بود كه  به ثبت
  امور دانشجويان  كل  اداره و همچنين ذيربط  مؤسسه با  كامل  حساب  تسويه از  پس خراجي نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافيا دانشجويان -4

  اين  است  بديهي .را خواهند داشت در اين آزمون نام ثبتاجازه  )برادران  براي(  وظيفه  نظام  مشكل  نداشتن   صورت در و  دانشجويان  رفاه  صندوق و  داخل
  .برسانند  انجام  به يكجا  صورت  خود به  تحصيالت  از اتمام  مربوط را پس  تعهدات  توانند كليه مي  از داوطلبان  دسته

ـ    و مراكز آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادالنه فرصتها  با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه -5 آن دسـته از  ، امي متقاضـيان هاي موجـود بـين تم
مجاز به شركت و انتخاب دوره ، اند به اتمام رسانيده مقطع كاردانيتحصيالت خود را در  )آموزش رايگان( با استفاده از امكانات دولتي داوطلباني كه قبالً

متقاضي شـوند   ،غيرانتفاعي مؤسساتدوره شبانه و يا  هاي توانند براي رشته صورت تمايل مي اين قبيل از داوطلبان در .باشند اين آزمون نمي در روزانه
  .و يا در صورت قبولي در دوره روزانه بايد برابر ضوابط مربوط با پرداخت شهريه ادامه تحصيل نمايند
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 4- سهميه  رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا: 
 آمـده   ذيـل  » ج« تا  » الف«   در بندهاي  كه شرايط خود  براساس توانند ميظم شهدا و خانواده مع ، ايثارگران رزمندگان  سهميه  متقاضي  از داوطلبان  يك هر

  .شوند  سهميه  اين  متقاضي  ،است 
  :سهميه رزمندگان) الف

 هـادگران ج و انرزمنـدگ  ورود  بـراي  تسهيالت ايجاد قانون اجرايي نامه آيين در مذكور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده براساس كه رزمندگاني )الف -1
در   داوطلبانـه   يا متنـاوب   متوالي  ماه) 6(  شش  حداقل 31/6/1367  لغايت 31/6/1359  تاريخ از  عالي  آموزش  مؤسسات و ها به دانشگاه  بسيجي  داوطلب
يـا وزارت جهـاد    سازمان بسيج مستضـعفين (ضمن مراجعه به ارگان ذيربط   است  اند، الزم حضور داشته  باطل  عليه  نبرد حق  هاي جبهه  عملياتي  مناطق

نام توسط سـازمان بسـيج    نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت) كشاورزي
  .مستضعفين يا وزارت جهادكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم است پـس  ستاد كل و  سازمان بسيج مستضعفيناده از سهميه رزمندگان داوطلبان متقاضي استف :تذكر مهم
نام در محلي كه  رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت 12گيري پي از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد

  .ر نظر گرفته شده درج نماينددر تقاضانامه اينترنتي د
و درج سـهميه    تاييد سهميه  در صورت عدم) و يا جهاد كشاورزي بسيج مستضعفين سازمان (رزمندگان  از سهميه  استفاده   متقاضي داوطلبان  :1 تبصره

  .ايندنم تشكيل پرونده مراجعه   محل هاي  شهرستان تابعه   واحدهاي  آزاد بر روي كارت شركت در آزمون، به
لـذا داوطلبـان   . باشـد  نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر سال متفاوت مـي ستاد كل و يا  سازمان بسيج مستضعفينرقمي  12گيري پي كد :2 تبصره

  .رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند 12گيري پي نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد ضرورت دارد براي ثبت
 .شود مي  تعيين  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات  براساس  عملياتي  مناطق :3 بصرهت

ها  ها، سازمان وزارتخانه  پرسنل  خدمتي  هاي موريتأو م  تعهدات  و همچنين  وظيفه  و پاسداران  سربازانموظفي   در جبهه  حضور يا خدمت  مدت :4 تبصره
  . شود نمي  تلقي  ، حضور داوطلبانه عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  دانشجويان  ماهه 6  و نيز طرح  جبهه در  نظامي  هاي و ارگان

  .شوند هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه: 5تبصره 
  .ه دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بودفرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبه :6 تبصره

تـا   31/6/1359دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عالوه بـر ميـزان مـوظفي، كـه از تـاريخ       آن )الف -2
اند، با تأييد بـاالترين مقـام    لبانه در خطوط مقدم حضور داشتهماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوط 9ماه پيوسته و يا  6حداقل  31/6/1367

، وزارت دفاع »آجـا« ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران(هريك از نيروهاي مسلح 
اين قبيـل افـراد   . توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند مي) »ناجـا «، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران »ودجـا«و پشتيباني نيروهاي مسلح 

رقمـي دريافـت    12گيـري  پيهاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد  توانند ابتدا به سازمان   مي
ايـن قبيـل   . سط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد تأييـد نهـايي قـرار گيـرد    نام تو نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

  .رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند 12نامي عالمتگذاري و نسبت به درج كد  داوطلبان الزم است بند مربوط به سهميه خود را در تقاضانامه ثبت
  .مراجعه نمايند www.aja.ir :وبگاهرقمي به  12گيري پيالزم است براي دريافت كد» آجا«يه رزمندگان داوطلبان متقاضي استفاده از سهم :1 تبصره
  :مهم اتتذكر

انـد الزم   كـرده   شـركت   گذشته  سنوات  كارداني پيوسته  ورودي  هاي در آزمونو يا ايثارگران واجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان   داوطلبان -1
  .آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايندمرحله از در اين  رزمندگان   از سهميه  استفاده  است براي

اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف  به بعد در اين آزمون پذيرفته شده 1384آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر از سال  -2
   .نام نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مربوط در اين آزمون را نخواهند داشت داده و يا ثبت

هـاي شـاهد و    ريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه -3
اند، در  قرار گرفته )هاي شبانه و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي دوره(غير روزانه هاي تحصيلي  ان رشتهشدگ ايثارگر در رديف پذيرفته

  .هاي مربوط در اين آزمون خواهند بود ، مجاز به استفاده مجدد از سهميهديگر صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار
  بـراي  شـهدا   همسـران و   فرزندان  همچنين و آنان  همسران و  فرزندان و  آزادگان و باالتر،% 25فرزند جانبازان  جانبازان، همسر و: سهميه ايثارگران) ب

 نامي اقدام نمايند و نيازي به مراجعه به سايت اينترنتي ايثار ندارند و ستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبتباي  ايثارگران  از سهميه  استفاده
  .گردند در اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي رت تأييد ارگان مربوط،در صو

 %25گيرد، براساس اين قانون  با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون صورت مي
  .زم، اختصاص دارداز ظرفيت پذيرش به ايثارگران، به شرط كسب حدنصاب علمي ال

براسـاس ايـن قـانون     . گيرد ، گزينش داوطلبان براساس اين قانون صورت ميو اصالحيه آن با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران :مهم ركذت *
در گـزينش آزاد   نمره آخرين فرد پذيرفته شـده % 70كسب حداقل (از ظرفيت پذيرش به رزمندگان و ايثارگران، به شرط كسب حدنصاب علمي % 25

  .اختصاص دارد) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد توسط رزمندگان% 80توسط ايثارگران و كسب حداقل 
  .باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده سهميه ) ج
  :اتباع خارجي نام ثبتيط و ضوابط شرا -5 

، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي آزمون، داراي شرايط زير باشند و بند مربوط را در نام و شركت در اين آزمون اتباع غيرايراني متقاضي ثبت
  .عالمتگذاري نمايند) 16بند (نام اينترنتي  تقاضانامه ثبت

و در صـورت شـركت اتبـاع     باشـند  مـي   مهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به شركت در اين آزمونفقط اتباع غيرايراني مقيم كشور ج -1
  .گردد تلقي مي» كان لم يكن«يم ساير كشورها، پذيرش آنان قغيرايراني م

نامه  حصيلي مشمول شرايط و ضوابط اين شيوههاي مختلف ت ها، مقاطع و دوره ها و مؤسسات آموزش عالي در رشته كليه متقاضيان تحصيل در دانشگاه -2
  .باشند مي

    .باشد سال مي 2براي اتباع غيرايراني حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقطع كارداني پيوسته  -3
ش آمـوزش  هاي صادره رسمي از سوي سازمان سـنج  متقاضيان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي آزمون و همچنين اطالعيه -4

 ،هاي صادره، هيچ عذري مبني بر عدم اطـالع از مفـاد دفترچـه راهنمـا     كشور بوده و درصورت عدم احراز شرايط مندرج در دفترچه راهنما و اطالعيه
  .پذيرفته نيستو قوانين مربوط هاي صادره  اطالعيه

. باشـند  وزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نمـي  ها و مؤسسات آم هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -5
ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي منـاطق      بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه

ـ يرش اين دسته از متقاضيان معذور خواهها و مؤسسات آموزش عالي از پذ و دانشگاه هديتلقي گرد» كان لم يكن«مزبور،  توضـيح و فهرسـت   . د بـود ن
  .سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است پايگاه اطالع رسانيمناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در 
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هاي خـاص و   و رشته) جمله تعهدات استخدامياز (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -6
  .سازمان سنجش آموزش كشور درج شده استپايگاه اطالع رساني ها، در  توضيح و فهرست اين رشته. باشد اكيداً ممنوع مي غيرمجاز

نام و تحصيل با تأييد و تشخيص اداره  نامه در هر مرحله از ثبت نام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوه در صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبت - 7
  .آيد كل، از ادامه پذيرش و تحصيل متقاضي جلوگيري بعمل مي

  .ردجمهوري اسالمي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده متقاضيان تحصيل به استثناء همسر و فرزندان دانشجويان ندا -8
  .تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بوددگان ايراني، متقاضيان تحصيل همانند پذيرفته ش -9

وابسته به دانشـگاه  فني هاي  ها و آموزشكده هاي تحصيلي دانشكده هاي روزانه رشته كليه پذيرفته شدگان غيرايراني آزمون كارداني پيوسته در دوره -10
  .باشند مي) ها براساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه(هاي نوبت دوم  شهريه دوره%  80 تا حداكثررداخت شهريه تحصيلي اي، موظف به پ حرفه و  فني

را عالمت نزده باشند، پذيرش آنان ) تقاضانامه 16بند (گزينه اتباع غير ايراني نام اينترنتي،  چنانچه پذيرفته شدگان در هنگام تكميل تقاضانامه ثبت - 11
  .د شدلغو خواه

انـد، بـا دارا بـودن     آموخته شـده  اي يا كاردانش داخل كشور جمهوري اسالمي ايران دانش هاي فني و حرفه فقط اتباع غيرايراني مقيم كه از هنرستان -12
راني جهـت ورود بـه   ضمناً متقاضيان غيراي .باشند مي  نام و شركت در اين آزمون مدرك ديپلم رسمي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش مجاز به ثبت

  .شرط معدل ندارندنياز به ، هاي مختلف تحصيلي هاي كارداني پيوسته در كليه دوره دوره
هاي روزانـه، شـبانه و سـاير مؤسسـات      متقاضيان غيرايراني در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع تحصيلي در دوره -13

باشد و چنانچه در حين تحصيل ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كـارداني پيوسـته    ن، ممنوع ميآموزش عالي جمهوري اسالمي ايرا
بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از ادامه تحصـيل وي ممانعـت بعمـل آمـده و اخـراج محسـوب       

نـام   الي محل تحصيل اين دانشجويان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبتها و مؤسسات آموزش ع دانشگاه. گردد مي
  .باشند اوليه مي

بصورت همزمان ) ع(بيت العالميه و مركز آموزش عالي اهل) ص(تحصيل همزمان اتباع غيرايراني در مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز جامعه المصطفي -14
  .باشد ممنوع مي

   . باشند دانشجويان غيرايراني به دليل تابعيت غيرايراني مشمول قانون نظام وظيفه نمي -15
  .باشد نام اتباع غيرايراني مقيم كشور جمهوري اسالمي ايران در اين آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي ثبت -16

  .ز اقامتگذرنامه داراي حداقل شش ماه مجو -1-16
صادر گرديده و به صورت سـه ماهـه تمديـد رواديـد      غيرايرانيهايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع  آن دسته از دارندگان گذرنامه: تبصره

نام اين گروه از متقاضيان بدين صورت است كه اقامت  ضوابط پذيرش و ثبت. دارندطبق ضوابط شوند، امكان شركت در اين آزمون را  مي
گردد و در ضمن پذيرفته شدگان موظف به ارائه تعهد رسمي  با معرفي از دفاتر كفالت به امور كنسولي اداره كل، ساالنه تمديد مي ايشان

  .باشد مبني بر بازگشت به كشور متبوع پس از اتمام دوره تحصيل، به دانشگاه محل تحصيل مي
  .جمهوري اسالمي ايراندفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي  -2-16
  .كشور	كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در همان سال، براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت -3-16
  .آخرين كارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور -4-16

العالميه بر اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مركز بالمانع ) ص(المصطفي اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مركز جامعهم نا پذيرش و ثبت: تبصره
  .باشد نام قطعي و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي و اقامت قانوني مي بوده و ثبت

اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ   دانشگاه فني و حرفههاي كارداني نظام جديد  كت در آزمون دورهنام و شر كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبت -17
نام با مراجعه به سايت اينترنتـي سـازمان سـنجش     ، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعالم شده، الزم است در زمان ثبت1395سال غيرانتفاعي 

و ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقـدام نماينـد؛ كـه پـس از تكميـل       www.sanjesh.org: آموزش كشور به نشاني
بايست ايـن كـد را دقيقـاً در     رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي 13اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 

  .بيني شده است درج نمايند ترنتي، پيشنام اين تقاضانامه ثبت 16محل مخصوصي كه در بند 
    :اي فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده  )شبانه(نوبت دوم  هاي دوره -6
نيز  اي رفهفني و حتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده ) شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي رشته  براي  ضوابط و شرايط ذيل  اساس بر

  .شود مي  دانشجو پذيرفته 1395  سالهاي كارداني نظام جديد  دوره  آزمون  از طريق
 

   شرايط داوطلبان -1-6
،  اي فنـي و حرفـه  تحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده  ) شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي در رشته  تحصيل  متقاضي  داوطلبان ) الف

  دفترچـه   ايـن ) 3و  2 اتدر صـفح   شرايط منـدرج (  عمومي  وظيفه و مقررات) 2 هدر صفح  شرايط مندرج(  اختصاصي و  واجد شرايط عمومي  است  الزم
   .باشند

  آزمـون  در  اسـت   زمال ،1395  سـال   اي فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده  ) شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  ورود به  متقاضيان ) ب
  .نمايند  شركتمربوط   در امتحاناتبرابر ضوابط و   نام ثبت 1395  سال  هاي كارداني نظام جديد ورودي دوره

  ،چـاپ  -21 صـنايع چـوب و كاغـذ،    -20صنايع فلزي،  -18نقشه كشي عمومي،  -16 ساخت و توليد، -15 ،الكترونيك -11 :هاي امتحاني در رشته :تبصره
الكترونيـك و مخـابرات    -31نـاوبري،   -30معـدن،   -29سـراميك،   -28، متالورژي -27 صنايع نساجي، -26 صنايع شيميايي، -25ان، ساختم -22

  فـرش دسـتباف،   -41 هنرهـاي تجسـمي،   -40طراحـي و دوخـت،    -37 كودكياري، -35امور اداري،  -34مكانيك موتورهاي دريايي،  -32دريايي، 
امور زراعي  -48 پرورش زنبور عسل، -47 تكثير و پرورش آبزيان، -46مرغداري صنعتي،  -45گاوداري صنعتي،  -44، امور دامي -43زني،  قلم -42

و پذيرش دانشـجو در ايـن    آزمون برگزار نخواهد شد، هتلداري -53 و يموسيق -52 ،هاي كشاورزي ماشين -50 ،گل و گياهان زينتي -49 ،و باغي
صورت گرفته و ) معدل كل ديپلم(، صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي اي نيز هاي فني و حرفه ها و آموزشكده دانشكده )انهشب(نوبت دوم   در دوره ها رشته

اقدام نام و انتخاب رشته  ثبتنسبت به فقط بايد  ،هاي امتحاني در اين مرحله لذا داوطلبان اين رشته .مالك پذيرش آنان معدل كل ديپلم خواهد بود
    .راي آنها برگزار نخواهد شدو آزمون ب نمايند

  اي، فنـي و حرفـه  تحت پوشش دانشـگاه  هاي  آموزشكدهها و  دانشكده  ) شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  مجاز به  داوطلبانكليه  )  ج
لذا كليه داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشـته در  . داردبستگي به نظر داوطلب ) شبانه(اولويت انتخاب از نظر دوره روزانه يا نوبت دوم  .باشند مي

موفق به ) 1395(دهند تا پايان شهريور ماه سال جاري  به داوطلباني كه احتمال مي .گيري نمايند اين زمينه با دقت و با رعايت كليه جوانب امر، تصميم
 .باشد را انتخاب نمايند مي) بهمن ماه(بت پذيرش آنها نيمسال دوم هايي را كه نو شود كدرشته محل شوند، توصيه مي اخذ مدرك ديپلم نمي

     .باشد همانند مواد امتحاني و ضرايب دروس دوره روزانه مي) شبانه(هاي تحصيلي نوبت دوم  مواد امتحاني و ضرايب دروس آزمون هر يك از رشته) د 

 ) شبانه(نوبت دوم   هاي در دوره  ضوابط تحصيل -2-6
وجود امكانات و تأمين بودجه و نيز   صورت ، دراي فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده) شبانه(نوبت دوم   دوره  ياندانشجو )الف

  .نمايند  استفاده  رفاهي  ، ازتسهيالت بدهي  بازپرداخت  منظور تعيين  به  تعهد محضري  توانند با سپردن مي  تمايل



 كليات و شرايط و ضوابط                      اي و مؤسسات غيرانتفاعي            هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 6 صفحه
 

نوبـت    ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  خواهند بود، مگر در مواردي  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع )  شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان)  ب
  . است  شده  مستثني ) شبانه(دوم 

 .دباش مي  ممنوع  روزانه  هاي دوره  به ) شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  دانشجويان  انتقال )  ج
هاي مربوط به گروه  و در محدوده گرايش) شبانه(، منحصراً براي دوره نوبت دوم )شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم تحصيلي گرايش انتقال و تغيير : تبصره

  .پذير خواهد بود هاي مربوط امكان با رعايت ضوابط و دستورالعملاند و  امتحاني كه در آن شركت نموده
  . مقطع تحصيلي كارداني برابر ضوابط مربوط خواهد بود طول دوره تحصيلي در )د 
  .باشد تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي ،اي فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده) شبانه(هاي نوبت دوم  مقررات دوره)    ه
  .  است  روزانه  هاي دوره  آموزشي  هاي ههمان برنام اًعين)   شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي برنامه )و 
پذيرفتـه شـده تعيـين و     ،اي فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكدهبا نظر ) شبانه(هاي دوره نوبت دوم  ساعت تشكيل كالس) ز 

  . شود اعالم مي
محسـوب  هاي كارداني نظام جديد،  ورودي دورهر دو نوبت قبولي در آزمون به عنوان يك نوبت از حداكث) شبانه(هاي نوبت دوم  پذيرفته شدن در دوره) ح 

 . شود نمي
تحـت  آموزشـكده  دانشكده و يا   آموزشي  شوراي اختيار در  ساير ضوابط و مقررات  به  توجه با  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين )ط

  .ودب ذيربط خواهد  اي فني و حرفهپوشش دانشگاه 
مصوبات وزارت علوم، تحقيقات اي مطابق  فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده) شبانه(نوبت دوم   در دوره شدگان از پذيرفته) ي

 رساني اطالعبه پايگاه هاي آموزشي مختلف  هاي ثابت و متغير در گروه داوطلبان الزم است براي اطالع از ميزان شهريه. اخذ خواهد شد  شهريهو فناوري 
  .اي مراجعه نمايند دانشگاه فني و حرفه

   :غيردولتي ـ غيرانتفاعي  عالي  آموزش  در مؤسسات  ضوابط تحصيل -7

 ،ذيـل جـدول   شـرح  بـه امتحـاني    رشته 30غيرانتفاعي در  ـ  غيردولتيآموزش عالي  مؤسسات 1395هاي كارداني نظام جديد سال  در آزمون دوره) الف
  :ندپذير ميو دانشج

  كد و نام رشته امتحاني  كد و نام رشته امتحاني  كد و نام رشته امتحاني  كد و نام رشته امتحاني
  * هنرهاي تجسمي ـ نقاشي -40  * الكترونيك و مخابرات دريايي -31  * صنايع چوب و كاغذ -20  * الكترونيك -11
  * امور دامي -43  حسابداري بازرگاني -33  * ساختمان -22  الكتروتكنيك -12
  * امور زراعي و باغي -48  * امور اداري -34  نقشه كشي معماري -23  كامپيوتر  -14
  * هاي كشاورزي ماشين -50  * كودكياري -35  نقشه برداري -24  * ساخت و توليد -15
  صنايع غذايي -51  مديريت خانواده -36  * صنايع شيميايي -25  * نقشه كشي عمومي -16
  * موسيقي -52  * طراحي و دوخت -37  * متالورژي -27  درومكانيك خو -17
    تربيت بدني -38  * سراميك -28  * صنايع فلزي -18
    گرافيك -39  * معدن -29  تأسيسات -19
  صـنايع چـوب و كاغـذ،    -20صـنايع فلـزي،    -18كشـي عمـومي،    نقشـه  -16 سـاخت و توليـد،   -15الكترونيك،  -11 :هاي امتحاني در رشته :تبصره* 

  امـور اداري،  -34 الكترونيـك و مخـابرات دريـايي،    -31 معـدن،  -29 ،سـراميك  -28 ،تالورژيم -27 صنايع شيميايي، -25ساختمان،  -22
  و هـاي كشـاورزي   ماشـين  -50 ،يامـور زراعـي و بـاغ    -48امور دامـي،   -43 هنرهاي تجسمي، -40طراحي و دوخت،  -37كودكياري،  -35
غيردولتي ها و مؤسسات آموزش عالي  براي دانشگاه ها و پذيرش دانشجو در اين رشته ن برگزار نخواهد شدآزمو، از جدول فوق موسيقي -52
لـذا   .گرفته و مالك پذيرش آنان معدل كـل ديـپلم خواهـد بـود    صورت ) معدل كل ديپلم(، صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي غيرانتفاعي نيزو 

    .نام و انتخاب رشته نمايند فقط بايد ثبت ،هاي امتحاني در اين مرحله داوطلبان اين رشته
  خواهـد بـود و بـه     فناوري و  ، تحقيقات علوم  وزارت  آموزشي  نظام  و براساس  واحدي  نظام  غيردولتي ـ غيرانتفاعي   عالي  آموزش  مؤسسات  درسي  نظام )ب

  .اعطا خواهد شد  يفناور و  تحقيقات ، علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرك آموختگان دانش
. اخـذ خواهـد شـد     شـهريه مصوبات وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري   در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي مطابق  شدگان از پذيرفته) ج

ها و موسسات آموزش عالي  هاي آموزشي مختلف به پايگاه اينترنتي دانشگاه هاي ثابت و متغير در گروه داوطلبان الزم است براي اطالع از ميزان شهريه
  .غيردولتي ـ غيرانتفاعي مراجعه نمايند

  .ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  و تأمين  تهيه  در قبال  تعهدي  هيچگونه  غيردولتي ـ غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات )  د
 در  كه  باشند، مگر در مواردي مي  عالي  آموزش  مؤسسات  دانشجويان  آموزشي  مقررات  ابعت  ـ غيرانتفاعي غيردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  دانشجويان )    ه

  . است  شده  ذيربط مستثني  ايجاد مؤسسات  طرح  نامه آيين
  .نمايند  استفاده  جهبود  تخصيص  و در صورت  فناوري و  تحقيقات ، علوم  وزارت  نامه با آيين  مطابق  تحصيلي  از وام توانند مي  دانشجويان ) و
آمـوزش عـالي غيردولتـي ـ      مؤسسـات در صـورت موافقـت ايـن     ،دانشـجويان هاي امتحاني  هاي تحصيلي همان رشته در رشتهانتقال و تغيير رشته  )ز

  .پذير خواهد بود هاي مربوط امكان نامه غيرانتفاعي، منحصراً به مؤسسات غيرانتفاعي با رعايت ضوابط و آيين
  را بـه  خـود   مندي عالقه) همين بند( 7الف بند  هاي مندرج در قسمت با توجه به رشته، اينترنتي  نام ثبت  تقاضانامه 28 بند  ريذاعالمتگبا   كه  يداوطلبان) ح

عالقمنـدي بـه   كـارت  اينترنتـي   خريدپس از  نمايند مي  اعالم  غيردولتي ـ غيرانتفاعي   عالي  آموزش  مؤسسات  تحصيلي  هاي رشته  در گزينش  شركت
 ،دفترچـه راهنمـا  همـين   103تـا   24صـفحات  منـدرج در   جداولخود را از   مورد عالقه  تحصيلي  هاي يا رشته  رشته توانند ، ميمؤسسات غيرانتفاعي

  .درج نمايند نتينام اينتر فرم تقاضانامه ثبت 92بند در  ،هاي انتخابي در هر اولويتي كه تمايل دارند محل  استخراج و به همراه ساير كدرشته
    :رشته  انتخاب - 8
هاي روزانه، شبانه و در صورت اعـالم عالقمنـدي از مؤسسـات     اعم از دوره(را   تحصيل  محل  كدرشته 50حداكثر حداقل يك و تواند  مي  هر داوطلب -الف

 همـين  103تا  24مندرج در صفحات   ولاجدوابط زير از ض و رعايت  در صورت وجود  امتحاني   رشته  به  با توجه) يرانتفاعيغآموزش عالي غيردولتي و 
  . نمايد مربوط درج  و در محل   تقاضانامه  29در بند   دلخواه  با اولويت دفترچه راهنما

تا  15فحات مندرج در ص 4جدول شماره (هاي مرتبط  بايست به مندرجات جدول مربوط به عناوين ديپلم داوطلبان در انتخاب رشته امتحاني، مي -1  تذكر
  . هاي امتحاني را انتخاب نمايد ، يكي از رشتهمزبورهاي مجاز مندرج در جدول  و با توجه به كد ديپلم نمودهدقت ) همين دفترچه راهنما 22

 ظرفيـت پـذيرش و  « 9 به استناد توضيحات بنـد (و شبانه هاي دوره روزانه  در رشته هر استان داوطلبانبا توجه به امتياز سهميه بومي كه براي  -2  تذكر
شـود هـر    مي  اختصاص يافته است، توصيه اي فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكدهدر ) »نحوه گزينش و سهميه بومي

و   فنـي شش دانشگاه تحت پو  هاي آموزشكدهها و  دانشكده) شبانه(و يا نوبت دوم  روزانه هاي دوره  خود را از كدرشته محل   انتخاب  اولين  داوطلب
   .نمايد  خود انتخاب  بومي  استان در  واقع  اي حرفه

  . است  نموده  اعالم  نام ثبت  تقاضانامه 19در بند  باشد كه  مي  داوطلب  اخذ ديپلم  محل  استان  همان، داوطلب  بومي  استان -3تذكر 
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   :يادآوري* 
هـاي   پذير نيست ولـي تغييـر رشـته در رشـته     امتحاني مختلف، تغيير رشته امكان هاي دروس تخصصي رشتهبا توجه به متفاوت بودن  )الف

  .باشد پذير مي و با رعايت ساير ضوابط امكان 3امتحاني داوطلبان، با توجه به جدول شماره  هاي رشتههر يك از تحصيلي 
تعهـدي   ،غيرانتفاعيو  آموزش عالي غيردولتي ساتمؤس و  اي حرفه و  فنيتحت پوشش دانشگاه   هاي آموزشكدهها و  دانشكدههيچيك از ) ب

هـا و   هاي دانشكده ضمناً در خصوص خوابگاه .ندارند پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان رايا مين مسكن و خوابگاه و أت در قبال
  .دارد فترچه راهنما معطوف ميهمين د 6اي نظر داوطلبان را به توضيحات جدول شماره  هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه آموزشكده

  :بومي  و سهميه  گزينش  نحوه ،پذيرش  ظرفيت -9
اي و مؤسسـات   فنـي و حرفـه  تحت پوشش دانشگاه هاي  آموزشكدهها و  دانشكده( جديد  نظام  كاردانيهاي   دوره  آزموندانشجو در   پذيرش  ظرفيت )الف

  .ه استشد درجما همين دفترچه راهن 103تا  24اول صفحات جددر  1395سال ) آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
 انتخاب  حق) 4  شماره  جدول( موارد مندرج در  با رعايت  كاردانش  و شاخه) جديد و  قديم  نظام(  اي و حرفه  فني  شاخه آموختگان دانشاز   اعم  داوطلبان )ب

هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عـالي غيردولتـي و    از رشتهو در صورت اعالم عالقمندي  )شبانه(هاي روزانه و نوبت دوم  به دورهمربوط   هاي كدرشته 
  .باشند را دارا مي) غيرانتفاعي

) شـبانه (هاي تحصيلي نوبـت دوم   شدگان رشته پذيرفته كليه راهنما، همين دفترچه 6و  5 صفحاتمندرج در با توجه به توضيحات  :يادآوري* 
در (شدگان به استثناي وام شـهريه   تحصيلي خود بوده و توجه داشته باشند كه به اين قبيل پذيرفته هاي هزينهليه كملزم به پرداخت  ،مطابق ضوابط

  . گيرد تعلق نميخوابگاه و وام تحصيلي ) نامه صورت تأمين اعتبار و طبق آيين
،  عمـومي   از آزمون  حاصل  كل  نمره  ر اساسباشد، ب تسابي آزمون ميكه پذيرش آنها بر اساس نمرات اك  امتحاني  هاي رشتهآن دسته از در   نهايي  گزينش )ج

نمره كل داوطلبـان   .شد خواهد  ضوابط مربوط انجام  به  باشند، با توجه  كرده را احراز  الزم  علمي  نمره  حد نصاب كه   داوطلباني  و از بين  و اختصاصي پايه
  .تحاني و ضرايب هر يك از آنها محاسبه خواهد شدبر اساس ميانگين وزني تراز نمرات خام دروس ام

  بـومي   استان( .رشته مربوط خواهد بودكدمنوط به كسب حد نصاب نمره علمي در هاي تحصيلي  در هر يك از رشته استفاده از سهميه بومي -1تبصره 
  .) است  نموده  اعالم  نام ثبت  تقاضانامه 19در بند  باشد كه  مي  داوطلب  اخذ ديپلم  محل  استان  همان، داوطلب

اي مسـتقر در   هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه ها و يا آموزشكده هاي تحصيلي هر يك از دانشكده ظرفيت در رشته %)70(درصد  هفتاد -2تبصره 
بلوچسـتان، كردسـتان، كهگيلويـه و    ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خوزسـتان، سيسـتان و   اردبيل، : هاي استان

  .يابد به داوطلبان بومي اختصاص مي ،ذيل 4تبصره در هاي مندرج  با رعايت موضوع ذكر شده براي رشته ،هرمزگان و بويراحمد
مستقر اي  ي و حرفهوابسته به دانشگاه فنهاي  آموزشكدهها و يا  دانشكدههاي تحصيلي  ظرفيت رشته %)50(درصد  پنجاهها  در ساير استان -3تبصره 

  .يابد به داوطلبان بومي اختصاص مي ،ذيل 4تبصره هاي مندرج در  موضوع ذكر شده براي رشتهها، با رعايت  در اين استان
ي ــ الكترونيـك و ابزاردقيـق، تعميـر و نگهـدار      ، برق)ICT(، ارتباطات و فناوري اطالعات راديو و تلويزيون ـ الكترونيك )11 :هاي رشته -4 تبصره

، )گرايش برق( ، برق و تأسيسات)گرايش پست و انتقال(، برق ـ قدرت  )گرايش توزيع(برق ـ قدرت   )12 ،تجهيزات پزشكي ـ آزمايشگاه تشخيص پزشكي 
 ـ  خت و توليـد سا )15افزار كامپيوتر، فناوري اطالعات و ارتباطات،  سخت )14 ي الكتريكي،ها نگهداري ماشين تعمير ونصب و تعمير آسانسور و پله برقي، 

ـ  سيسـات أت )19 جوشـكاري،   ـ  صنايع فلزي )18كنترل كيفي خودرو، خدمات پس از فروش خودرو،  )17 سازي، قالب  ـ، مكانيـك   گازرسـاني  تبريـد،  ـ
معمـاري   شهرسازي، )23حمل و نقل ترافيك شهري، نگهداري و مرمت ساختمان، راهسازي،  )22 چاپ، ـ  چاپ )21 ،بيچو هنرهاي )20، تأسيسات تهويه

برداري پااليش  ، بهره)گرايش آرايشي بهداشتي(، شيمي آزمايشگاهي )گرايش صنعتي(شيمي آزمايشگاهي  )25 نقشه برداري، ـ  نقشه برداري )24سنتي، 
ي سـنگ  فـرآور  اسـتخراج معـدن،   ـ  معدن )29 سراميك صنعتي، ـ  سراميك )28 مدلسازي، ـ  متالورژي) 27 صنايع نساجي، ـ  صنايع نساجي )26گاز، 

الكترونيك و  ـ الكترونيك و مخابرات دريايي )31ناوبري،  ـ ناوبري )30، )گرايش فرآوري سنگ ساختماني(، فرآوري سنگ )گرايش فرآوري سنگ ترئيني(
گـرايش  (حسـابداري  ، )گرايش مالي(تبليغات و بازاريابي، حسابداري ) 33 مكانيك موتورهاي دريايي،ـ   مكانيك موتورهاي دريايي )32 مخابرات دريايي،

تكثيـر و  ) 46، مرغداري صـنعتي  )45 گاوداري صنعتي، )44 ،پرورش طيور )43 قلمزني، )42، فرش دستباف )41نقاشي،  ـ  هنرهاي تجسمي) 40، )صنعتي
، توليـد نهـال، توليـد و    هاي خوراكي ، توليد قارچتكنولوژي گياه پزشكي ـ  امور زراعي و باغي )48پرورش زنبور عسل،  )47، آب شيرين ـ پرورش آبزيان

انتقال و توزيـع آب كشـاورزي،    ،هاي كشاورزي مكانيك ماشين ـ  هاي كشاورزي ماشين )50گل و گياهان زينتي،  )49برداري گياهان دارويي و معطر،  بهره
نقشه ) 16، فناوري اطالعات و ارتباطات، افزار كامپيوتر سخت )14 :هاي رشتهو  براي پسران يموسيق) 52 و كنترل كيفيت مواد غذايي ـ   صنايع غذايي )51

 )33سـراميك صـنعتي،    ـ  سراميك )28شهرسازي، معماري سنتي، ) 23نگهداري و مرمت ساختمان، ) 22نقشه كشي و طراحي صنعتي،  ـ  كشي عمومي
طراحي ) 37 تربيت بدني، ـ تربيت بدني) 38 ،)مالياتيگرايش (حسابداري ، )گرايش حسابرسي(، حسابداري )گرايش مالي(تبليغات و بازاريابي، حسابداري 

صـنايع  ) 51 و گل و گياهان زينتي )49 دارويي و معطر، ياهانبرداري گ توليد و بهره )48 قلمزني،) 42، فرش دستباف) 41انيميشن،  گرافيك،) 39پوشاك، 
مشمول سهميه بومي  ،د بودن تعداد رشته محل در كشوردليل محدوه ب ،دختران براي هتلداري) 53 و يموسيق) 52، كنترل كيفيت مواد غذايي ـ  غذايي

  .د بودنخواهن
 به  با توجهباشد،  مي) معدل كل مدرك تحصيلي ديپلم(سوابق تحصيلي كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس   امتحاني  هاي رشتهآن دسته از در   نهايي  گزينش )د

  .شد خواهد  ضوابط مربوط انجام 
، پذيرش دانشجو به صورت متمركز انجام خواهد شد و آزمون عملي از داوطلبان )38كدرشته امتحاني (امتحاني تربيت بدني   شتهبا توجه به اينكه در ر)  ه

اقـدام  هاي اين رشته امتحـاني   محل به انتخاب كدرشته نسبت باشند،  متقاضياني كه داراي شرايط ذيل ميشود  توصيه مياين رشته بعمل نخواهد آمد، 
  .نخواهند بودبرخوردار نباشد، قادر به ادامه تحصيل در اين رشته و شرايط زير هي است چنانچه داوطلبي از سالمت كامل جسماني بدي. نمايند

در   ملـي   تـيم   قهرمانان: تبصره .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  سانتيمتر به 165  برادران  قد براي  طول  حداقل -1 :شرايط رشته تربيت بدني* 
  .از مراجع ذيربط داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي -3). هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -2. باشند مي مستثني) قد(مورد مذكور 

    :در آزمون  شركت  تكاليف داوطلبان براي -10
بايـد   1395  سـال و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفـاعي     اي و حرفه  فنيدانشگاه جديد   نظام  كارداني هاي  دوره  در آزمون  شركت  متقاضي  داوطلب
 :دده  مقرر انجام  و در مهلت موقع ه زير را ب  اقدامات

 .)كليه داوطلبان( و انتخاب رشته نمايد  نام ثبتبراي شركت در آزمون  )الف
 .)باشد هاي امتحاني كه پذيرش دانشجو در آن بر اساس نمرات آزمون مي آن دسته از رشته در( ددار  مقرر دريافت  عدرا در مو  آزمون  جلسه  ورود به  كارت ) ب
هاي امتحـاني كـه پـذيرش     در آن دسته از رشته( دهد  پاسخ  آن  التسؤا  كند و به  شركت  آزمون ، در حاضر شده شود مي  او تعيين  براي  كه  اي و حوزه  در محل ) ج

  .)باشد ت آزمون ميدانشجو در آن بر اساس نمرا
   :در آزمون  شركت  براي  نام ثبت -1-10

  امتحـاني   رشـته  كدبايست  مي) مرد يا زن( ها و جنس پذيرش رشته 4اي ديپلم مندرج در جدول شماره  و كد رايانه  تحصيلي  رشته  به  با توجه  هر داوطلب
  .مايددر آزمون اقدام ن  شركتو   نام ثبت   خود را شناسايي و نسبت به
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  :ات مهمتذكر* 
مشـخص شـده، انتخـاب نمايـد،      )4 جـدول شـماره  (هاي امتحاني متناسب با ديپلم خود را كه در  هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته -1

و  نـام  ثبـت آزمـون   در، مشخص شـده  اين دفترچه )4جدول شماره (از رشته متناسب با ديپلم خود كه در  اي غير رشته هر دليل دره داوطلباني كه ب
با  .نخواهند داشترا  ييگونه ادعاهيچتلقي و حق  »كان لم يكن«اي از تحصيل كه باشند  در هر مرحله انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي آنان

قمي گواهينامه خـود را بـا كـدهاي    چهار راي  رايانه كد الزم است كليه داوطلبان، خاصه داوطلبان داراي گواهينامه كاردانش، ياد شدهتوجه به مطلب 
  .نمايندو مطابقت  قيد شده است با دقت كنترل) 4جدول شماره (عنوان رشته تحصيلي دوره كارداني كه در  هر مشخص شده در چهار رقمي

باشد و موضوع خالف يـا   مي عهده داوطلب  وليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در اين دفترچه براي هر رشته تحصيلي بهئمس -2
حتي پس از قبولي فرد در آزمون و يا در هر مرحله از تحصيل مشـخص شـود، قبـولي وي در آزمـون     ) عمدي سهوي يا(عدم رعايت ضوابط و شرايط 

  .گردد و از ادامه تحصيل او ممانعت مي» يكن تلقي  لم كان«
 گردد در صورت عدم تأمين حدنصاب يادآور ميداد قبولين براي تشكيل دوره خواهد بود، با توجه به اينكه تشكيل كالس منوط به حدنصاب رسيدن تع -3

و يـا مؤسسـات آمـوزش عـالي      اي هاي تحت پوشش دانشگاه فنـي و حرفـه   آموزشكدهها و  دانشكدهنام شدگان جهت تشكيل كالس، مسئولين  ثبت
هاي تحت پوشش  آموزشكدهها و  دانشكدهبه ساير حسب مورد شدگان را  پذيرفتهاين دسته از و بر حسب مقدورات اهتمام خواهند نمود؛  غيرانتفاعي

  .دننماي ميكه مجري رشته مورد نظر باشند، ميهمان يا منتقل  و يا مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اي دانشگاه فني و حرفه
  .است دهشدرج ، 106تا  104 اتصفح 6در جدول شماره اي  حرفهو هاي فني  ها و آموزشكده دانشكدههاي دولتي و خودگردان  خوابگاهتقريبي ظرفيت  -4
 :نام نحوه اقدام براي ثبت -2-10

  .، كه در ذيل توضيح داده شده است، اقدامات الزم را بعمل آورندنام جه ثبتو الكترونيكيپرداخت ذيل و با روش  منحصراً بهداوطلبان الزم است 
  www.sanjesh.org: ن به نشانيمراجعه به سايت اينترنتي سازما -1-2-10
  .نام از طريق سايت سازمان دريافت دفترچه راهنماي ثبت -2-2-10
نكي هاي عضو شـبكه بـا   تداوطلبان الزم است به وسيله كار شود، به صورت اينترنتي انجام مي منحصراًنام  با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت -3-2-10

ريال به عنوان وجه ) هزار شتادهيكصد و ( 000/180باشد، با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ  لكترونيكي آنها فعال مياشتاب كه پرداخت 
  .نام اقدام نمايند نام شركت در آزمون، نسبت به ثبت ثبت

هاي تحصيلي مؤسسات  عالقمند به شركت در گزينش رشتهدفترچه راهنما  اين 7هاي مندرج در قسمت الف بند  با توجه به رشتهچنانچه داوطلبي  :تبصره
  .ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام نمايد) هزارو شش  چهل( 000/46غيرانتفاعي الزم است نسبت به پرداخت مبلغ  ـ  آموزش عالي غيردولتي

  .نام آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت -4-2-10
  :در آزمون  و شركت  نام ثبت  براي  الزم  مدارك -3-10

  : باشد مي به آن نيازمند است به شرح ذيل  در آزمون  و شركت  نام ثبت  براي  داوطلب  كه  مداركي
ايـل آن  اسكن نموده و ف) با مشخصات ذكر شده در سايت سازمان( بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را اوطلب ميد :هفايل عكس اسكن شد -1-3-10

  .نام اينترنتي آماده نمايد را براي ارسال از طريق برنامه ثبت
  .عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل مشخص باشد: تبصره

 .)عكس تمام رخ( كه در سال جاري گرفته شده باشد  6×4يا  3×4عكس  -1-1
 .باشد JPGعكس اسكن شده فقط بايد با فرمت  - 1-2
 .پيكسل باشد 200×300پيكسل و حداقل  300×400اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر  - 1-3
 .تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد - 1-4
 .بايت بيشتر باشد كيلو 70حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -1-5
 .هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد حاشيه - 1-6
 .شداالمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد با حتي - 1-7

در صورتي كه داوطلـب خـالف ضـوابط    . شود فقط نسبت به اسكن عكس خود براساس ضوابط اعالم شده اقدام نمايد به داوطلبان اكيداً توصيه مي: 1 تذكر
  .نسبت به ارسال تصاوير ديگري غير از عكس خود اقدام كند عواقب آن به عهده شخص وي خواهد بود

اسكن عكس و ارائه اطالعات صحيح تضميني خواهد بود كه داوطلب بدون هيچ مشكلي نسبت به دريافت كارت ورود داوطلبان توجه داشته باشند : 2 ذكرت
  .به جلسه آزمون در زمان مقرر اقدام نمايد

  .دفترچه راهنماي شركت در آزمون - 3-10- 2
كننـده   ييـد أو ارگـان ت باشند  رزمندگان ميه از سهميه استفاد شرايط راهنما واجد  دفترچه  اين 4ه صفح 4 بنددر   ضوابط مندرج  براساسداوطلباني كه  -

الزم است كه به نواحي محل اعـزام خـود مراجعـه و پـس از      ،باشد مينيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ستاد كل و يا سپاه پاسداران  آنهاسهميه 
  .دننمايدرج ) نام تقاضانامه ثبت 12بند (در قسمت مربوط آن را  ،رقمي 12گيري پيدريافت كد 

  :آزمون  براي  نام ثبت  تاريخ -4-10
ادامـه خواهـد    29/2/1395مـورخ   شـنبه چهارروز   پايـان  تاآغاز و  22/2/1395 مورخ شنبهچهار از روز 1395سال   كارداني  دوره  آزمون  براي  نام ثبت
  .اقدام نمايند  شده  يينتع  وقت  حداكثر تا پايان  آزمون  در اين  نام ثبتبراي بايد   ، لذا داوطلبان داشت

 :زمان پرينت كارت اينترنتي و برگزاري آزمون -5-10
  .باشد  داشته  در دست  ورودي  كارت  خواهد شد كه  داده  آزمون  جلسه  ورود به  اجازه  در صورتي  داوطلب  به

با مراجعه به سايت اينترنتي  21/5/1395 مورخ پنجشنبهروز  غايتل 19/5/1395شنبه مورخ  سهروز بيني شده داوطلبان از  بر اساس برنامه زماني پيش      
  .نمايند نسبت به پرينت كارت و برگ راهنماي ورود به جلسه آزمون اقدام مي ،www.sanjesh.org: به نشاني سازمان سنجش آموزش كشور

بـه داوطلـب داده    نام ثبتكه بعد از رقمي  16گيري پيكد ره پرونده و شمامراه ه خود را به نام پرينت ثبتشود كه  توصيه مي به داوطلبان اكيداً :تذكر مهم
  .شود نزد خود نگهداري كنند تا در زمان پرينت كارت ورود به جلسه آزمون دچار مشكل نشوند مي

نحوه و  18/5/95و  11/5/95 مورخ دوشنبه هايسايت سازمان سنجش و نشريه پيك سنجش روزاطالعيه مندرج در داوطلبان الزم است از طريق  ضمناً    
 .را پيگيري نمايند چگونگي توزيع اينترنتي كارت

 سـال  غيرانتفـاعي  -آموزش عالي غيردولتي مؤسساتاي و  حرفه فني ودانشگاه  نظام جديد  كارداني  هاي دوره  آزمون : آزمون  برگزاري  تاريخ
  .برگزار خواهد شد 22/5/1395 مورخ همعجروز   در 1395
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  الف
24

  :نام ثبتاينترنتي تقاضانامه و تكميل نظيم نحوه ت -11
صفحه نويس تقاضانامه مندرج در  مطالعه و سپس مطابق ذيل ابتدا فرم پيشضوابط مندرج در اين دفترچه را به دقت  مطالب و شود به داوطلبان توصيه مي

افـزاري   اطالعات الزم را براساس بندهاي برنامه نرمسنجش، ن با مراجعه به سايت سازما، نويس را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش اين دفترچه 119
نويس  نسبت به پيش) بند با توجه به موضوع(نامي  بندهاي ثبتبرخي از ترتيب و شماره ممكن است  ،نام افزاري ثبت با توجه به اينكه در برنامه نرم .وارد نماينـد  نام ثبت

ده دا قرارنام اينترنتي  افزاري ثبت فرم در برنامه نرم  راهنماي جامع نحوه تكميللذا  ؛تغيير داشته باشد، فترچه راهنمااين د 119مندرج در صفحه نام  ثبتفرم تقاضانامه 
   .مراجعه نمايند توانند به اين راهنما طلبان براي كسب اطالعات بيشتر ميداوكه  شده

و مؤسسـات آمـوزش   اي  فني و حرفـه دانشگاه نظام جديد  هاي كارداني دورهون براي اينكه به عنوان متقاضي شركت در آزم ندداوطلبان موظف :تذكر مهم
نام  ثبترقمي  16گيري پيو موفق به دريافت كد ودهرا تكميل نمبندهاي تقاضانامه  همهد نشناخته شو 1395سال ـ غيرانتفاعي  عالي غيردولتي

  .دباش پذير نمي در اين آزمون امكان آناندر غير اين صورت شركت ؛ شوند
 »پسوند«با درج هرگونه (و دقيق نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور كامل ، داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي :3و 2، 1هاي  در رديف

   .)تشديد خودداري فرماييد و يا از به كار بردن مد( و خوانا وارد نمايد) »پيشوند«و يا 
   .گذاري نمايد مربوط را عالمت دايره ،باشد ب اين كه زن يا مرد ميداوطلب بايد برحس :4در رديف 
درج هـا   داوطلب بايد فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف مميز و يا خط تيره كـه در بعضـي شناسـنامه    :5در رديف 

  .گرديده خودداري نمايد
  وارد قسمت در اين  در حاشيه باالي صفحات شناسنامه درج شده است، قرمزل شناسنامه خود را كه به رنگ داوطلب بايد شماره سري و سريا :6در رديف 

  شود و در نام درج مي تـانامه ثبـدر تقاض    الف  /  24    574896  :كه به صورت          574896 : مثالبعنوان              . نمايد                   
  

  .شود درج مي     /  2    574896  :باشد كه در تقاضانامه بصورت مي» دو 574896«: هاي المثني بصورت شناسنامه                     
   .)درج گرديده است 13رقم اول سال تولد يعني  دو( تولد خود را در محل مربوط درج نمايد تاريخداوطلب بايد  :7در رديف 
  . باشد از چپ به راست در محل مربوط درج و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد قم ميداوطلب بايد شماره ملي خود را كه ده ر :8در رديف 

  .دهند، يكي از موارد ذكر شده را عالمتگذاري نمايند خ ميسغيراسالم پامعارف هاي مذهبي چنانچه به سؤاالت  ان اقليتداوطلب :9ر رديف د
هاي اين   دايرهبايد با توجه به وضعيت خود نسبت به عالمتگذاري فقط يكي از ايثارگران،  يا وزمندگان متقاضي استفاده از سهميه ر انداوطلب :10در رديف 

  .اين دفترچه توجه كافي داشته باشند 4ضمناً اين قبيل داوطلبان الزم است به توضيحات بند  .بند اقدام نمايد
قسمت  »الف«بر اساس ضوابط اعالم شده در بند ( 10كه با عالمتگذاري در دايره رديف  رزمندگان  استفاده از سهميه پذيرش  داوطلب متقاضي  :11در رديف 

رزمنده سپاه پاسداران، رزمنده وزارت جهاد كشاورزي و يا (متقاضي سهميه رزمندگان ) همين دفترچه راهنما 4ه مندرج در صفحها  سهميه
  .ت حضور در جبهه خود را به ماه و در محل مربوطه درج نمايدشده است، بايد مد) رزمنده نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

نيروهـاي مسـلح   ستاد كل يا و ) 1گزينه (سپاه پاسداران خود را سهميه ارگان  10كه در بند متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان  انداوطلب :12در رديف 
اند، از سـمت   ي پيگيري خود را كه از ارگان مربوط دريافت نمودهرقم 12بايست كد  مياند،  مشخص نموده) 3گزينه ( جمهوري اسالمي ايران

  .چپ به راست در محل مشخص شده درج نمايند
 ،ايـن دفترچـه راهنمـا    23 هدر صـفح  منـدرج  5جدول شـماره  كه يك عدد چهار رقمي است از داوطلب بايد كد بخش محل تولد خود را  :13در رديف 

  .نمايدج اين محل در دراستخراج و 
 ايـن دفترچـه   23مندرج در صـفحه   5از جدول شماره داوطلب بايد كد بخش محل صدور شناسنامه خود را كه يك عدد چهار رقمي است  :14رديف در 

  .راهنما، استخراج و در اين محل درج نمايد
 همـين  3و  2 اتمنـدرج در صـفح  يفه عمـومي  مقررات وظ) 3-3(بند بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به ) برادران(داوطلبان مرد  :15در رديف 

  .مشخص نمايند 14تا  1اعداد با يكي از راهنما، دفترچه 
نام و شركت در آزمـون   راهنما مجاز به ثبت دفترچههمين  5و  4 اتدر صفحارائه شده  5بند  داوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات :16در رديف 

  .رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند 13ها را عالمتگذاري نموده و كد پيگيري  زينهبر حسب مليت خود يكي از گ ،باشند مي
  .باشند، بايد اين بند را عالمتگذاري نمايند آن دسته داوطلبان چپ دست كه متقاضي استفاده از صندلي چپ دست در جلسه آزمون مي :17در رديف 
وضعيت جسماني خود  بندهاي اين   دايرهيكي از گذاري در  بايد با عالمتمعلول جسمي و حركتي ، شنوا كم ناشنوا و، بينا داوطلبان نابينا و كم :18در رديف 

يك از داوطلبان مذكور الزم است از سرپرست مركز پذيرش و هماهنگي در تهران و يـا معاونـت توانبخشـي اسـتان      هر .را مشخص نمايند
بـه آدرس سـازمان    نـام  ثبـت زم را با فرم مخصوص اخذ نمايند و بالفاصله پس از پايـان  گواهي ال 3/3/1395 شنبه دوروز ذيربط حداكثر تا 

هاي  دورهبا پست پيشتاز ارسال نمايند و بر روي پاكت نوشته شود مربوط به آزمون   15875-1314سنجش آموزش كشور ـ صندوق پستي  
حتماً الزم است شـماره پرونـده   ( .1395سال ـ غيرانتفاعي  ولتيو مؤسسات آموزش عالي غيرداي  فني و حرفهكارداني نظام جديد دانشگاه 

  .)روي فرم نوشته شود نام ثبتدريافتي بعد از پايان 
بايست با توجه به نوع و ميزان معلوليت، براي شركت در آزمون  نمايند، مي تقاضانامه را انتخاب مي 18آن دسته از داوطلباني كه يكي از موارد بند  :تذكر* 

  . ويي به سؤاالت، نياز خود به منشي را اعالم نمايندو پاسخگ
اين  23صفحه مندرج در  5داوطب بايد كد استان محل اخذ ديپلم خود را كه يك عدد دو رقمي است با استخراج از ستون اول جدول شماره  :19در رديف 

  .ج نمايددر، در محل مربوط دفترچه راهنما
اي در كارنامه تحصيلي و يا در گواهينامـه پايـان تحصـيالت دوره     كه به عنوان كد رايانه(اي ديپلم خود را  رايانه داوطب بايد كد چهار رقمي :20در رديف 

        .، از چپ به راست درج نمايد)متوسطه مشخص شده است
و در محل مربـوط   استخراج راهنما اين دفترچه 4از جدول شماره كه يك عدد دو رقمي است، داوطلب بايد كد و نام رشته تحصيلي خود را  :21در رديف 

  . درج نمايد
 21و همچنـين بنـد   ) اي ديپلم رقمي رايانه 4كد ( 20كه يك عدد دو رقمي است، با توجه به بند داوطلب بايد كد و نام رشته امتحاني خود را  :22در رديف 

  .نمايد و در محل مربوط درجاستخراج  اين دفترچه راهنما 4جدول شماره از ، )رشته تحصيلي(
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  . مشخص نمايد ها دايرهداوطلب بايد شاخه تحصيلي خود را با عالمتگذاري در يكي از  :23در رديف 
  .گذاري مشخص نمايد با عالمتامتحاني خود را خارجي ، زبان هاي اين بند از دايره با انتخاب منحصراً يك موردداوطلب بايد  :24در رديف 
  .مشخص نمايد ها دايرهخود را با عالمتگذاري در يكي از  التحصيلي وضعيت فارغداوطلب بايد  :25در رديف 
  .درج شده است، دقيقاً و به صورت عدد صحيح و اعشار درج نمايد ديپلمداوطلب بايد معدل كل ديپلم خود را كه در مدرك  :26در رديف 

معدل ترم آخر خود را درج نمايند و بايست  مي ،اند ديپلم كامل خود نشدهموفق به اخذ آموز سال آخر هستند و  دانشنام  داوطلباني كه تا زمان ثبت :تبصره
نسبت به ويرايش و يا درج معدل كل ديپلم خود از طريق سايت اينترنتي ) 21/5/95لغايت  19/5/95(در زمان توزيع اينترنتي كارت ورود به جلسه 

    .سازمان سنجش اقدام نمايند
  .دقيقاً و به صورت روز، ماه و سال در محل مربوط درج نمايد خود را ذ مدرك ديپلماخداوطلب بايد تاريخ  :27در رديف 
 000/46بـه مبلـغ    عالقمنـدي غيرانتفاعي الزم است نسبت به خريد كـارت   -هاي مؤسسات غيردولتي داوطلبان متقاضي در گزينش رشته :28در رديف 

  .نمايندريال اقدام و سپس اين بند را عالمتگذاري ) هزارو شش  چهل(
به ترتيب اولويت و با رعايت ضـوابط  باشند،  كه اعدادي چهار رقمي ميكدرشته محل انتخابي خود را  50حداقل يك و حداكثر داوطلب بايد  :29در رديف 

  . رج نماينددر محل مربوط دو استخراج  اين دفترچه راهنما 103الي  24صفحات  مندرج درمطالب و با توجه به راهنما مندرج در اين دفترچه 
يعني داوطلب مـرد  . هاي انتخابي، بايد متناسب با جنس و رشته امتحاني داوطلبان باشد شود دقت نمايند كه انتخاب اولويت به داوطلبان توصيه مي :تبصره

العكس، و همچنين داوطلـبِ  اي دختران انتخاب كند و يا ب فني و حرفهتحت پوشش دانشگاه هاي  نبايد از اولويت مربوط به دانشكده و يا آموزشكده
  .نام اينترنتي به مشكلي برخورد نكند رشته امتحاني الكترونيك، نبايد اولويت معماري يا حسابداري را انتخاب كند؛ تا در زمان ثبت

مندرج  5از جدول شماره  ،كه يك عدد چهار رقمي است خود را به منظور تعيين حوزه امتحاني محل اقامتداوطلب بايد كد و نام شهرستان  :30در رديف 
  .، استخراج و در اين محل درج نمايدراهنمادفترچه  اين  23صفحه در 

  
  

  

  . در محل مربوط درج نمايدبطور كامل شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را بايد داوطلب  :31در رديف 
  . را بطور كامل در محل مربوط درج نمايدو يا يكي از نزديكان خود شماره تلفن همراه خود بايستي  ميداوطلب  :32در رديف 
  .باشد در محل مربوط درج نمايد كه يك عدد ده رقمي ميمحل اقامت خود را داوطلب بايد كد پستي  :33در رديف 
 راهنمادفترچه  اين 23صفحه در مندرج  5از جدول شماره كد و نام شهرستان محل اقامت خود را همچنين داوطلب بايد كد و نام استان و  :34در رديف 

ضمناً تكميل ادامـه آدرس  . باشد كد استان دو رقمي و كد شهرستان محل اقامت چهار رقمي مي. درج نمايدهاي مربوط  در محلاستخراج و 
  .باشد نيز الزامي مي

از درج مميز و يا خط تيره خودداري باشد در محل مربوط درج نمايد و  مي 22تا  1داوطلب بايد منطقه شهرداري محل سكونت خود را كه از  :35در رديف 
  .بيني شده است اين بند براي در نظر گرفتن نزديكترين حوزه امتحاني به محل سكونت داوطلب در شهرهاي بزرگ، پيش. نمايد

را لكترونيكي خود اپست آدرس  از سمت چپ به راستالزم است  ،دنباش مي) E-Mail(آن دسته از داوطلباني كه داراي پست الكترونيكي  :36در رديف 
  .دندرج نمايدر اين محل 

 :  مهم  هاي توصيه* 
 )119مندرج درصفحه (نام  تقاضانامه ثبت  نويس پيشاز فرم و اقدام   ه دقيق و كامل اين دفترچه راهنمامطالعنسبت به ،  تقاضانامه  و تنظيم  تكميلقبل از ) 1( 

  نظام جديد هاي كارداني آزمون دوره نام افزار ثبت برنامه نرمنام را عيناً بر روي  نويس ثبت پيش اطالعات تكميل شده مندرج در فرمو نموده   تهيهكپي 
  .وارد نمايندو مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي اي  فني و حرفهدانشگاه 

  بـه  نـام،  ثبـت  تقاضانامه  فرمدر   شده  تكميل  مندرجات  كليه  صحت  وليتئمسبديهي است . مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود) 2(
 .خواهد بود  داوطلب  عهده

سـايت  فقط از طريـق    تقاضانامه  فرم  مندرجات درگونه تغيير هر، نام ثبت رقمي 16 گيريپيكد رقمي و  6شماره پرونده دريافت نام و  بعد از اتمام ثبت) 3(
ـ لذا اثر داده نخواهد شد؛   هاي كتبي ترتيب و به درخواستباشد  پذير مي امكاناينترنتي و در زمان مقرر  در زمـان تكميـل اطالعـات    بايـد    انداوطلب
  .كار گيرنده تقاضانامه نهايت دقت را ب

از   اي ر هر مرحلـه باشد، د نمي  دفترچه  در اين  از شرايط و ضوابط مندرج  واجد يكي يا  نموده  را كتمان  حقايق  داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع )4(
  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت(  آزمون

 بـر روي آن درج رقمي  16كه شماره پرونده و كد پيگيري پرينت تقاضانامه اينترنتي خود را  ،نام اينترنتي شود بعد از پايان ثبت به داوطلبان توصيه مي) 5(
 .دريافت نمايند و تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و اعالم نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايندشده است، 

اسكن و ) با مشخصات ذكر شده در سايت اين سازمان( خود را داوطلب بايد يك قطعه عكس پرسنلي: فايل عكس اسكن شده) 6(
  .نام آماده نمايد ، قبل از شروع به ثبتبيشتر نباشد kb70از آن حجم و  يكسلپ 300×400 آن از  اندازهو فايل آن را، كه 

اطالعـات   ،ينـام  ثبتتوانند در قسمت مشاهده و چاپ اطالعات  ميرقمي،  16گيري پيو دريافت كد  نام ثبتداوطلبان توجه داشته باشند پس از پايان ) 7(
  .تهيه نمايندفردي و تحصيلي و آزمون خود را مشاهده و از آن پرينت 

ـ ادر   روزه  همه  ،راهنمايي  كسب  نياز براي  صورت درو   دفترچه  اين  دقيق  از مطالعه  توانند پس ميداوطلبان  بـا    اداري  تاوق
تمـاس حاصـل    كشور  آموزش  سنجش  سازمان  روابط عموميستاد پاسخگويي به طور مستقيم با   021-42163  :تلفن  شماره
  .نمايند

  

ـ   كـوچكترين   كه و در صورتي  بوده  دفترچه  در اين  ضوابط مندرج  در چارچوب  داوطلبان  راهنمايي  صرفاً براي  فوق   تلفن: تذكر   داده  تشـخيص   الزم  ريتغيي
  .خواهد رسيد  داوطلبان  اطالع  به درج و نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان در هفته  اطالعيه  صورت  شود، به

 .تقاضانامه دقت نمايند تا از بروز مشكالت بعدي در زمان برگزاري آزمون جلوگيري بعمل آيد 30داوطلبان در تكميل بند  :تذكر بسيار مهم
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 11 صفحه
 

  :متحاناتا -12
. انجام پذيرد) معدل كل ديپلم(صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي  ،هاي امتحاني تصميمات متخذه مقرر گرديده كه پذيرش دانشجو در برخي از رشته بر اساس
سـاختمان،   -22، چاپ -21 صنايع چوب و كاغذ، -20صنايع فلزي،  -18نقشه كشي عمومي،  -16 ساخت و توليد، -15 ،الكترونيك -11: ها شامل اين رشته

مكانيـك   -32الكترونيك و مخـابرات دريـايي،    -31ناوبري،  -30معدن،  -29سراميك،  -28، متالورژي -27 صنايع نساجي، -26 صنايع شيميايي، -25
امـور دامـي،    -43، زنـي  قلم -42 فرش دستباف، -41 هنرهاي تجسمي، -40طراحي و دوخت،  -37 كودكياري، -35امور اداري،  -34موتورهاي دريايي، 

، گل و گياهان زينتـي  -49، امور زراعي و باغي -48 پرورش زنبور عسل، -47 تكثير و پرورش آبزيان، -46مرغداري صنعتي،  -45گاوداري صنعتي،  -44
نام و انتخاب رشته  بايد ثبت فقط ،هاي امتحاني در اين مرحله لذا داوطلبان اين رشته. دباش ميي هتلدار -53 و موسيقي -52، هاي كشاورزي ماشين -50

    .و مالك پذيرش آنان معدل كل ديپلم خواهد بود آزمون براي اين دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شدنمايند و 
همـين   12و  11منـدرج در صـفحات    1به شرح جـدول شـماره    1395هاي تحصيلي آزمون سال  جدول اطالعات نوع، جنس و دوره پذيرش در كليه رشته

دروس  شـامل  گيـرد،   كه پذيرش آنها بر اساس نمرات اكتسابي آزمـون صـورت مـي     امتحاني هاي  رشته ساير  در داوطلبان آزمون . باشد راهنما مي ترچهدف
  .خواهد بود همين دفترچه راهنما 14و  13صفحات   شرح  به  و اختصاصي  پايه،  عمومي 

************************************************************************************************************  
 جدول شماره 1- جدول اطالعات نوع پذيرش (با آزمون يا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)، نوع دوره ها و جنس پذيرش در

  :آموزش عالي غيرانتفاعياي و مؤسسات  هاي فني و حرفه هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي تحصيلي دوره رشته
كدرشته 
 گرايش/ نام رشته  امتحاني

هاي پذيرش در دوره نوع پذيرش  جنس پذيرش 
صرفا بر اساس  با آزمون

 سوابق تحصيلي
 روزانه
 مرد زن غيرانتفاعي و شبانه

11 

 * * ** *--الكترونيك عموميـ الكترونيك ـ 
 * -- ** *--ـ الكترونيك ـ راديو و تلويزيون
 * * --* *--  )ICT(ـ ارتباطات و فناوري اطالعات 
 * -- --* *--  ـ برق ـ الكترونيك و ابزاردقيق

 * -- --* *--  پزشكي  تشخيص پزشكي ـ آزمايشگاه  تجهيزات   ـ تعمير و نگهداري

12 

 * -- ** --*ـ الكتروتكنيك ـ تاسيسات الكتريكي
 * -- ** --*  ـ الكتروتكنيك ـ برق صنعتي

 * -- --* --*  )گرايش توزيع(ـ برق ـ قدرت 
 * -- --* --*  )گرايش پست و انتقال(ـ برق ـ قدرت 

 * -- --* --*  )گرايش برق(ـ برق و تأسيسات 
 * -- --* --*  ـ نصب و تعمير آسانسور و پله برقي

 * -- ** --*نگهداري ماشينهاي الكتريكي و تعميرـ 

14 

 * * ** --* افزار كامپيوتر ـ نرم
 * * --* --*  افزار كامپيوتر ـ سخت

 * * ** --*  ـ فناوري اطالعات و ارتباطات

15 
 * -- ** *--  قالب سازيـ ساخت و توليد ـ 
 * -- ** *--ماشين ابزارـ ساخت و توليد ـ 

16 
 * * ** *--طراحي صنعتي كشي و نقشهـ كشي عمومي  نقشهـ 
 * * *-- *-- طراحي صنعتيـ 

17 

 * -- ** --*مكانيك خودرو  - ـ مكانيك خودرو 
 * -- --* --*  آالت صنايع ماشين -ـ مكانيك صنايع 

 * -- --* --*  ـ خدمات پس از فروش خودرو
 * -- --* --*  خودرو كنترل كيفيـ 

18 
 * -- ** *-- جوشكاري - ـ صنايع فلزي 
 * -- ** *--  صنايع فلزي - ـ صنايع فلزي 

19 

 * -- ** --*حرارت مركزي و تهويه مطبوع -ـ تأسيسات 
 * -- ** --*  تبريد -ـ تأسيسات 
 * -- --* --*  ـ گازرساني

 * -- --* --*  مكانيك ـ تأسيسات تهويهـ 
 * -- *-- --*  مطبوع تهويهـ تأسيسات ـ 

20 
 * -- ** *--هاي چوبي سازهـ  كاغذ ع چوب وصنايـ 

 * -- --* *--  ـ هنرهاي چوبي
 * -- --* *-- چاپ ـ چاپـ 21

22 

 * -- ** *--كارهاي عمومي ساختمانـ ساختمان ـ 
 * -- ** *--  هاي بتوني اجراي ساختمانـ 

 * -- --* *--  ـ راهسازي
 * -- --* *--  ـ نگهداري و مرمت ساختمان

 * -- --* *--  حمل و نقل ترافيك شهريـ 

23 

 * * ** --*معماريـ كشي معماري  نقشهـ 
 * * --* --*  ـ شهرسازي

 * * --* --*  ـ معماري سنتي
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كدرشته 
 گرايش/ نام رشته  امتحاني

هاي پذيرش در دوره نوع پذيرش  جنس پذيرش 
صرفا بر اساس  با آزمون

 سوابق تحصيلي
 روزانه
 مرد زن غيرانتفاعي و شبانه

 * -- ** --* برداري نقشهـ برداري  نقشهـ 24

25 

 * * ** *--صنايع شيمياييـ صنايع شيميايي ـ 
 * -- --* *--  )گرايش آرايشي بهداشتي(آزمايشگاهي ـ شيمي 

 * -- --* *--  )صنعتيگرايش (ـ شيمي آزمايشگاهي 
 * -- --* *--  ـ بهره برداري پااليش گاز

 * -- --* *--  صنايع نساجي ـ صنايع نساجيـ 26

27 
 * -- ** *-- گري ريختهـ متالورژي ـ 
 * -- --* *-- ـ مدلسازيمتالورژي ـ 

 * * ** *--  سراميك ـ سراميك صنعتيـ 28

29 

 * -- ** *--  ـ معدن ـ استخراج معدن
 * -- --* *--  )گرايش فرآوري سنگ تزئيني(ـ فرآوري سنگ 
 * -- --* *--  )گرايش فرآوري سنگ ساختماني(ـ فرآوري سنگ 

 * -- --* *-- ـ ناوبري ـ ناوبري30
 * -- ** *--مخابرات دريايي الكترونيك وـ مخابرات دريايي  ك والكترونيـ 31
 * -- --* *--دريايي ـ مكانيك موتورهاي دريايي ـ مكانيك موتورهاي32

33 

 * * ** --*حسابداريـ  حسابداري بازرگانيـ 
 -- * --* --*  )گرايش حسابرسي(ـ حسابداري 
 * -- --* --*  )گرايش صنعتي(ـ حسابداري 
 * * --* --*  )كرايش مالي(ـ حسابداري 
 -- * --* --*  )اتيكرايش مالي(ـ حسابداري 

 * -- --* --*  ـ تبليغات و بازاريابي
 * * ** *-- اداري امورـ 34
 -- * ** *-- مربي كودكـ كودكياري ـ 35
 -- * ** --*مديريت خانوادهـ مديريت خانواده ـ 36

37 
 -- * ** *--دوخت طراحي وـ دوخت  طراحي وـ 

 -- * --* *--  ـ طراحي پوشاك
 * * ** --* تربيت بدنيـ تربيت بدني ـ 38

39 

 * * ** --* گرافيكـ 
 * * ** --* گرافيكـ  گرافيكـ 

 -- * --* --* ـ انيميشن

40 
 * * ** *-- نقاشيـ هنرهاي تجسمي ـ 

 * * *-- *--  كاربردي طراحي و ساخت طال و جواهر -ـ علمي 
 -- * --* *--  ـ فرش دستباف41
 -- * --* *--  ـ قلم زني42

43 

 * -- ** *--تكنولوژي پرورش دامـ دامي  امورـ 
 * -- --* *-- پرورش طيورـ 
 * -- *-- *-- پرورش طيورتكنولوژي ـ 

 * -- --* *--  ـ گاوداري صنعتي44
 * -- --* *--  مرغداري صنعتيـ 45
 * -- --* *--  ـ تكثير و پرورش آبزيان ـ آب شيرين46
 * -- --* *--  ـ پرورش زنبور عسل47

48 

 * -- ** *--تكنولوژي توليدات زراعيـ باغي  زراعي و امورـ 
 * * ** *--تكنولوژي توليدات باغيـ باغي  زراعي و امورـ 
 * * ** *--تكنولوژي گياه پزشكيـ باغي  زراعي و موراـ 

 * * --* *--  معطردارويي و برداري گياهان  ـ توليد و بهره
 * -- --* *--  ـ توليد نهال

 * * --* *--  ـ گل و گياهان زينتي49

50 

 * -- --* *--هاي كشاورزي مكانيك ماشينـ هاي كشاورزي  اشينـ م
 * -- ** *--مكانيزاسيون كشاورزيـ هاي كشاورزي  شينماـ 

 * -- --* *--  ـ انتقال و توزيع آب كشاورزي
 * * ** --*غذايي كنترل كيفيت موادـ صنايع غذايي ـ 51
 * * * -- *--  ـ موسـيقي ـ نوازندگي ساز ايراني52
 -- * -- * *--  ـ هتلداري53
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  :و پايه مي عمو  دروس  آزمون -1-12
  دوره هاي كتاب حدود و در  سوال 110تعداد   به جمعا  و پايه  عمومي  دروس  در زمينه  داوطلبان  آمادگي  ميزان  منظور تشخيص به   و پايه  عمومي  دروس  آزمون

   .جديد است  نظام  اي و حرفه  فني  شاخه  متوسطه ساله   سه
  .باشد مي) 2  شماره  جدول(  شرح  به و پايه عمومي  دروس  آزمون  منابع و  ضرايب، تعداد سوال، وينعنا

  و پايه عمومي  دروس  آزمون  منابع و  ضرايب ال،ؤتعداد س وين،عنا -2شماره   جدول
 هاي امتحاني هر يك از رشته كاردانش در اي و حرفه فني و هاي رشته  كليهبراي 

   مونآز  منابع  ضريب  الؤس تعداد  آزمون  عناوين  رديف
  )2( و )1( فارسي  ادبياتو ) 2( و )1( فارسي زبان  2  15  فارسي  وادبيات  زبان 1
  )2( و )1(  عربي   15  1 عربي زبان  2
  )3( و )2( ،)1(  زندگي و  دين     15  5/1 اسالمي معارف و  گفرهن  3
  )2( و )1(  انگليسي    15  1ي خارج  زبان  4
  )2( و )1(  رياضيات  4  20  رياضيات  5
   آزمايشگاه و )1(  يكفيز  2  15  يكفيز  6
  ) زندگي  براي  شيمي( )1(  شيمي  2  15  شيمي  7

 به   و سوم  دوم  هاي در سال  ترتيب به 2/2 و 2/1  عربي  دروس  عنوان  و تحت  شده  تقسيم  دو قسمت  به) 2(  عربي  درس  و كاردانش اي حرفه و  فني  در شاخه
  .دشو مي  هواحد ارائ 1  ميزان 
 و اعتقـادات   رسمي اديان   همه  معارف و فرهنگ  از مشتركات  اسالمي  و معارف  فرهنگ  درس  جايه ب، اساسي در قانون   مندرج  ديني  اقليت  از داوطلبان  

  .دخواهد ش  الؤبينند س مي  آموزش  تحصيل  در دوران  كه  آنان  ديني
 مدآ خواهد  بعمل آلماني فرانسه و  زبان  آزمون  ترتيب اند به  نموده  اعالم آلمانييا  و فرانسه د راخو  خارجه  زبان  نام ثبت  تقاضانامه در  كه از داوطلباني. 

  :اختصاصي  دروس  آزمون -2-12
  هـاي  كتاباطالعات علمي  حدود درنظر، و هاي اساسي و اصولي رشته مورد  شنايي علمي آنان با پايهآتعيين ميزان منظور  اختصاصي به   دروس  آزمون       

 .دباش مي 15 ضريب با جديد  نظام  كاردانش  شاخه مهارتي  استانداردهاي و  ها يا كتاب  اي و حرفه فني   شاخه  متوسطه  ساله  سه  دورهدرسي مرتبط در 
ي آموزشـي  ااز محتـو   سـوم   و سـال  1393  سـال   چـاپ   هاي بوي آموزشي كتااز محت  دوم  سال،  آزمون  عناوين به  مربوط  هاي الؤس  ذكر است  به  الزم      
 .شدخواهد   طراحي واحدي   سالي  نظام 1394 سال  چاپ  هاي كتاب

) 3  مارهش  جدول(  شرح  بهباشد،  كه پذيرش آنها بر اساس نمرات آزمون مي  ييها در رشته  هر درس  االتؤتعداد س و  منابع، اختصاصي  دروس  مواد آزمون
  .باشد مي ه بعدصفحاين صفحه و مندرج در 

  

  تصاصياخمنابع آزمون دروس  و عنوان و كدرشته امتحاني، عنوان و كدرشته تحصيلي در دوره كارداني، عناوين، تعداد سؤال - 3 شماره  جدول

 عنوان   كد

 رشته امتحاني

 عنوان 

 رشته تحصيلي در دوره كارداني
 عناوين آزمون

تعداد 
 نابع آزمونمسوال

 الكتروتكنيك  12

  تأسيسات الكتريكي - الكتروتكنيكـ 
  برق صنعتي -الكتروتكنيك ـ 

  )گرايش توزيع(قدرت  -ـ برق 
  )وانتقال گرايش پست(قدرت  -ـ برق 

  )گرايش برق( ـ برق و تأسيسات
  ـ نصب و تعمير آسانسور و پله برقي

 الكتريكي هاي ماشين تعميرونگهداري ـ 

 مدارهاي الكتريكي مباني برق ـ  20 مدارهاي الكتريكيو مباني برق  -1

 DC و ACهاي الكتريكي  ماشين 25 هاي الكتريكي ماشين -2

 15 تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي و سيم پيچي -3
كارگــاه  و  تكنولــوژي ـ  كارگــاه بــرق صــنعتي و  تكنولــوژي

 پيچي سيم

 ربرديالكترونيك كا 10 الكترونيك كاربردي -4

 )8/482پودماني كد ( )3( رياضي 10 رياضي -5

 كامپيوتر  14

  افزار كامپيوتر نرم - كامپيوترـ 
  افزار كامپيوتر ـ سخت

 ـ فناوري اطالعات و ارتباطات

 افزار سخت - رايانهمباني   15افزار و سخت رايانهمباني  -1

 )3( و )2( ،)1( برنامه سازي  20برنامه سازي  -2
 اي هاي رايانه شبكه  10اي هاي رايانه شبكه -3

 )دوم اول و جلد( سيستم عامل  15سيستم عامل -4
 بانك اطالعاتي  10بانك اطالعاتي -5

 )8/482پودماني كد ( )3( رياضي 10رياضي -6

 مكانيك خودرو  17

  مكانيك خودرو - مكانيك خودروـ 
  يعآالت صنا ماشين -صنايع مكانيكـ 

  ـ خدمات پس از فروش خودرو
 ـ كنترل كيفي خودرو

 اجزاي ماشين 10اجزاي ماشين -1

 25 تكنولوژي مكانيك خودرو -2
تكنولوژي  ـ  تكنولوژي شاسي و بدنه ـ  تكنولوژي مولد قدرت

 موتورهاي ديزلي

 )مكانيك خودرو( )2( محاسبات فني ـ )1( محاسبات فني 15محاسبات فني -3
 )مكانيك خودرو( رسم فني تخصصي ـ رسم فني عمومي 20سم فنير -4
 )8/482پودماني كد ( )3( رياضي 10رياضي -5

 تأسيسات  19

 حرارت مركـزي و تهويـه   - تأسيساتـ 
  مطبوع

  تبريد - تأسيساتـ 
  ـ گازرساني
  تأسيسات تهويه -ـ مكانيك 

 ـ تأسيسات تهويه مطبوع

 تأسيسات بهداشتي ساختمان 15 تأسيسات بهداشتي ساختمان -1

 كشي تأسيسات نقشه ـرسم فني عمومي تأسيسات  15 كشي تأسيسات نقشه رسم فني و -2

 برق تأسيسات 10 برق تأسيسات -3

 تأسيسات حرارتي  10 تأسيسات حرارتي -4

  تأسيسات برودتي  10  تأسيسات برودتي -5
 )8/482پودماني كد ( )3( رياضي 10 رياضي -6
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  تصاصياخمنابع آزمون دروس  و عنوان و كدرشته امتحاني، عنوان و كدرشته تحصيلي در دوره كارداني، عناوين، تعداد سؤال - 3 شماره  جدول

 عنوان   كد

 رشته امتحاني

 عنوان 

 رشته تحصيلي در دوره كارداني
 عناوين آزمون

تعداد 
 نابع آزمونمسوال

  كشي نقشه  23
 معماري

  معماري –كشي معماري  نقشهـ 
  ـ شهرسازي

 ـ معماري سنتي

 شناخت مواد و مصالح 15شناخت مواد و مصالح -1

  آشنايي با بناهاي تاريخي  15  آشنايي با بناهاي تاريخي -2
  جزئيات و عناصر  10  عناصر و جزئيات -3
  مباني طراحي معماري ـ مباني هنرهاي تجسمي  15  اريمباني هنرهاي تجسمي و طراحي معم -4
  كشي معماري نقشه ـ كشي ترسيم فني و نقشه  15  كشي معماري ترسيم فني و نقشه -5
  تأسيسات ساختمان  10  تأسيسات ساختمان -6

 نقشه برداري - نقشه برداريـ  نقشه برداري  24

 داري عمومينقشه بر ـ مباني نقشه برداري 25نقشه برداري  -1

  هاي تعيين موقعيت روش  10  هاي تعيين موقعيت روش -2
  فتوگرامتري مقدماتي  10  فتوگرامتري مقدماتي -3
  )2(و  )1(ترسيم  كارگاه محاسبه و  10  كارگاه محاسبه و ترسيم -4
  مساحيـ  هندسه نقشه برداري  15  هندسه و مساحي -5
  )8/482اني كد پودم) (3(رياضي   10  رياضي -6

  حسابداري  33
 بازرگاني

  حسابداري - حسابداري بازرگانيـ 
  )گرايش حسابرسي(ـ حسابداري 
  )گرايش صنعتي(ـ حسابداري 
  )گرايش مالي(ـ حسابداري 
  )گرايش مالياتي(ـ حسابداري 

 ـ تبليغات و بازاريابي

 )2(و  )1(اصول حسابداري  25 اصول حسابداري -1
  )مقدماتي(ها  حسابداري شركت  10  ها حسابداري شركت -2
  )2(و  )1(هاي آماري  روش مفاهيم و  15  هاي آماري مفاهيم و روش -3
  )مقدماتي(حسابداري صنعتي   10  حسابداري صنعتي -4
  رياضيات امور مالي  10  رياضيات امور مالي -5
  انيامور عمومي بازرگ ـ سازمان و مديريت  10  مديريت بازرگاني -6

 مديريت خانواده - مديريت خانوادهـ  مديريت خانواده  36

 حقوق خانواده در اسالم 10حقوق خانواده -1

  خانواده در اسالم  10  خانواده در اسالم -2
  بهداشت خانواده  10  بهداشت خانواده -3
  )6 ،5 ،3 ،2 ،1هاي  فصل(هاي شايع كودكان  بيماري  10  هاي شايع كودكان بيماري -4
  روان شناسي رشد  10  روان شناسي رشد -5
  ها مديريت خانواده و هزينه  10  ها هزينه مديريت خانواده و -6

  تربيت بدني - تربيت بدنيـ   تربيت بدني  38

 )1(فيزيولوژي ـ  آناتومي  20آناتومي و فيزيولوژي -1
  اد غذاييتغذيه و بهداشت مو   10  تغذيه و بهداشت مواد غذايي -2
  هاي ورزشي آزمون   10  هاي ورزشي آزمون -3
  اماكن ورزشي شناخت تأسيسات و   10  اماكن ورزشي شناخت تأسيسات و -4

  گرافيك  39
  گرافيكـ 
  گرافيك - گرافيكـ 

 ـ انيميشن

 تاريخ هنر جهان ـ تاريخ هنر ايران 10تاريخ هنر ايران و جهان -1

  مباني هنرهاي تجسمي   10  مباني هنرهاي تجسمي -2
  خط در گرافيك ـ پايه و اصول صفحه آرايي  15  آرايي و خط در گرافيك پايه و اصول صفحه -3
  )2(و  )1(طراحي   15  طراحي -4
  )2(عكاسي ـ ) 1(عكاسي   10  عكاسي -5

 صنايع غذايي  51
  كنترل كيفيت - صنايع غذاييـ 
 غذايي مواد    

 آزمايشگاه و )2(فيزيك  10ايشگاهو آزم) 2(فيزيك  -1

  آزمايشگاه و )2(شيمي   10  و آزمايشگاه) 2( شيمي -2
  ميكروبيولوژي صنايع غذايي  10  ميكروبيولوژي -3
  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  10  بهداشت مواد غذايي تغذيه و -4
  اصول كنترل كيفيت  10  اصول كنترل كيفيت -5
  هاي گياهي فرآورده ـ هاي دامي فرآورده  20  گياهي دامي و هاي فرآورده -6
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  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

11 

  *  *  الكترونيك عمومي -يكالكترونـ 

  4001 الكترونيك
 

الكتروتكنيك  برق و
4010 

 الكترونيك 

1201 - 1200  
 

 الكتروتكنيك

1211 - 1210 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1- 10- 102 الكترونيك

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1-10-104 كنترل

 
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

  1- 10-101 الكتروتكنيك
 

  PLCرشته مهارتي كاربري 
102-10-1 

80038002800162416215
80088007800680058004

80138012801180108009  *  -  راديو و تلويزيون -ـ الكترونيك 
80188017801680158014

ICT( *  *  80238022802180208019(ـ ارتباطات و فناوري اطالعات 
80288027802680258024

80338032803180308029  *  -  الكترونيك و ابزاردقيق -ـ برق 
80388037803680358034

 ـ تعميرونگهداري تجهيزات پزشكي
80438042804180408039  *  -  آزمايشگاه تشخيص پزشكي -   

88638554855385528044

12  

  تأسيسات  -  ـ الكتروتكنيك
  *  -  الكتريكي   

9021 9020 9019 9017 8667 
9073 9072 9071 9070 9029 
9125 9124 9091 9085 9084 

 9132 9133 9137 9138 9139  *  -  برق صنعتي -ـ الكتروتكنيك 
9247 9209 9208 9165 9140 

 9248 9299 9307 9311 9312  *  -  )يش توزيعگرا(قدرت  -ـ برق
9375 9374 9373 9372 9371 

 9376 9377 9381 9382 9525  *  - )وانتقال پست گرايش( قدرت -ـ برق
9712 9711 9710 9709 9708 

 9713 9714 9762 9784 9851  *  -  )كرايش برق(ـ برق و تأسيسات 
9884 9879 9875 9853 9852 

 9885 9899 9900 9902 9910  *  - ـ نصب و تعمير آسانسور و پله برقي
9957 9935 9932 9912 9911 

هاي  ـ تعمير و نگهداري ماشين
  *  -  الكتريكي

9962 9961 9960 9959 9958 
9967 9966 9965 9964 9963 
9972 9971 9970 9969 9968 

14 

** افزار كامپيوتر نرمـ 

 كامپيوتر  - 

 2501 - 2500 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  و 1- 17- 101 كامپيوتر

  و 1- 10- 103 و 102-17-1
101-17-3  
هاي مهارتي نشر روميزي  رشته
 3-10-111و  3 –108-10

6232 6140 6139 6138 6137 
6273 6272 6271 6234 6233 
8049 8048 8047 8046 8045 

**  افزار كامپيوتر ـ سخت
8054 8053 8052 8051 8050 
8673 8672 8057 8056 8055 
9282 9199 9093 9057 8778 

**  ـ فناوري اطالعات و ارتباطات
9745 9500 9425 9317 9283 
9750 9749 9748 9747 9746 
9856 9855 9854 9835 9834 

15  

  *  -  قالب سازي –ـ ساخت و توليد 

 ،ماشين ابزار
 ،سازي قالب

 ،مكانيك عمومي
ماشين افزار و 

 ،مكانيك عمومي
، تراشكاري
  4020 فلزكاري

 
  كشي صنعتي  نقشه

4030  
  

 ،صنايع فلزي
صنايع فلزي و 
  مكانيك عمومي

4050  
  

  4080چاپ 

  ساخت و توليد 
1121 - 1120  

 
كشي عمومي  نقشه

1111 - 1110  
  

 صنايع فلزي

1131 - 1130  
  

  چاپ
1171 - 1170 

ساخت ) زيرگروه( هاي مهارتي رشته
  1-12-102 و توليد

 
 كشي صنعتي هاي مهارتي نقشه رشته

 102-12-1  
  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 هاي فلزي صنايع فلزي و سازه

101-12-1  
  

هاي مهارتي صافكاري خودرو  رشته
107-12-1  

  
  مهارتي چاپ هاي رشته
 1-12-109  و  110-12-1

  
هاي مهارتي صحافي و  رشته

  و 1-13-102 جلدسازي
102-13-2  
 

 هاي مهارتي چاپ و ليتوگرافي رشته
108-10-3 

6128 6111 6103 6102 6101 
6196 6195 6194 6193 6192 
6201 6200 6199 6198 6197 
6212 6211 6206 6203 6202 
6246 6245 6244 6243 6213 
8132 8131 8130 8129 6248 
8137 8136 8135 8134 8133 

  *  -  ماشين ابزار –ـ ساخت و توليد 

8142 8141 8140 8139 8138 
8147 8146 8145 8144 8143 
8152 8151 8150 8149 8148 
8157 8156 8155 8154 8153 
8162 8161 8160 8159 8158 
8167 8166 8165 8164 8163 

16  

  كشي نقشه -كشي عمومي  ـ نقشه
 و طراحي صنعتي   

**

8172 8171 8170 8169 8168 
8177 8176 8175 8174 8173 
8182 8181 8180 8179 8178 
8189 8188 8187 8184 8183 
8194 8193 8192 8191 8190 
8205 8204 8203 8197 8196 
8214 8213 8210 8207 8206 
8219 8218 8217 8216 8215 
8226 8225 8223 8222 8221 
8369 8234 8232 8231 8229 
8374 8373 8372 8371 8370 
8385 8384 8383 8382 8381 
8575 8560 8388 8387 8386 
8664 8587 8586 8577 8576 
8731 8730 8704 8669 8665 

**  ـ طراحي صنعتي

9098 9092 9077 9075 9074 
9136 9135 9126 9107 9099 
9219 9218 9212 9211 9207 
9309 9305 9251 9250 9249 
9385 9384 9383 9318 9313 
9391 9390 9388 9387 9386 
9424 9423 9422 9406 9405 
9744 9533 9532 9528 9524 
9807 9806 9785 9760 9755 
9848 9833 9832 9830 9828 
9903 9876 9874 9850 9849 

  9939 9920 9913 



 4ه جدول شمار                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 16 صفحه
 

  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

17 

  *  - ودروخمكانيك  -مكانيك خودروـ 

 4040 اتومكانيك
  مكانيك خودرو

 1141 - 1140 

هاي مهارتي عيب يابي و  رشته
  1-12-107 تعمير

6118 6116 6115 6114 6113 
6204 6122 6121 6120 6119 
8308 8307 6239 6236 6207 
8313 8312 8311 8310 8309 

آالت  ماشين -مكانيك صنايعـ 
  *  -  صنايع

8318 8317 8316 8315 8314 
8323 8322 8321 8320 8319 
8328 8327 8326 8325 8324 
8333 8332 8331 8330 8329 
8338 8337 8336 8335 8334 

  *  -  ـ خدمات پس از فروش خودرو
8343 8342 8341 8340 8339 
8779 8671 8656 8345 8344 
9254 9216 9206 9129 9128 
9409 9408 9407 9310 9287 

  *  -  ـ كنترل كيفي خودرو
9720 9528 9527 9411 9410 
9756 9729 9728 9722 9721 
9897 9896 9895 9868 9867 

    9898 

18  

  *  -  جوشكاري -ـ صنايع فلزي 

 ،ماشين ابزار
 ،سازي قالب

 ،مكانيك عمومي
ماشين افزار و 

 ،مكانيك عمومي
، تراشكاري
  4020 فلزكاري

 
  كشي صنعتي  نقشه

4030  
  

 ،صنايع فلزي
صنايع فلزي و 
  مكانيك عمومي

4050  
  

  4080چاپ 

  ساخت و توليد 
1121 - 1120  

 
كشي عمومي  نقشه

1111 - 1110  
  

 صنايع فلزي

1131 - 1130  
  

  چاپ
1171 - 1170 

ساخت ) زيرگروه( هاي مهارتي رشته
  1-12-102 و توليد

 
 كشي صنعتي هاي مهارتي نقشه رشته

 102-12-1  
  

) زيرگروه(تي رشته هاي مهار رشته
 هاي فلزي صنايع فلزي و سازه

101-12-1  
  

هاي مهارتي صافكاري خودرو  رشته
107-12-1  

  
  هاي مهارتي چاپ رشته
 1-12-109  و  110-12-1

  
هاي مهارتي صحافي و  رشته

  و 1-13-102 جلدسازي
102-13-2  
 

 هاي مهارتي چاپ و ليتوگرافي رشته
108-10-3 

6128 6111 6103 6102 6101 
6196 6195 6194 6193 6192 
6201 6200 6199 6198 6197 
6212 6211 6206 6203 6202 
6246 6245 6244 6243 6213 
8132 8131 8130 8129 6248 
8137 8136 8135 8134 8133 
8142 8141 8140 8139 8138 
8147 8146 8145 8144 8143 
8152 8151 8150 8149 8148 
8157 8156 8155 8154 8153 
8162 8161 8160 8159 8158 
8167 8166 8165 8164 8163 
8172 8171 8170 8169 8168 
8177 8176 8175 8174 8173 
8182 8181 8180 8179 8178 
8189 8188 8187 8184 8183 
8194 8193 8192 8191 8190 
8205 8204 8203 8197 8196 
8214 8213 8210 8207 8206 

  *  -  صنايع فلزي -ـ صنايع فلزي 

8219 8218 8217 8216 8215 
8226 8225 8223 8222 8221 
8369 8234 8232 8231 8229 
8374 8373 8372 8371 8370 
8385 8384 8383 8382 8381 
8575 8560 8388 8387 8386 
8664 8587 8586 8577 8576 
8731 8730 8704 8669 8665 
9098 9092 9077 9075 9074 
9136 9135 9126 9107 9099 
9219 9218 9212 9211 9207 
9309 9305 9251 9250 9249 
9385 9384 9383 9318 9313 
9391 9390 9388 9387 9386 
9424 9423 9422 9406 9405 
9744 9533 9532 9528 9524 
9807 9806 9785 9760 9755 
9848 9833 9832 9830 9828 
9903 9876 9874 9850 9849 

  9939 9920 9913 

19 

حرارت مركزي و  -تأسيسات ـ 
  تهويه مطبوع 

-  *  

تأسيسات حرارتي 
 ،برودتي و

تأسيسات تهويه و 
تأسيسات  ،تبريد

بهداشتي و 
 4060 حرارتي

 تأسيسات

 1151 - 1150  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1-12-104 تأسيسات

6112 6111 6110 6109 6108 
6235 6210 6209 6208 6205 
6265 6264 6263 6262 6261 
8264 8263 8262 6267 6266 
8269 8268 8267 8266 8265 

  *  -  تبريد –تأسيسات ـ 
8274 8273 8272 8271 8270 
8279 8278 8277 8276 8275 
8284 8283 8282 8281 8280 

  *  -  ـ گازرساني
8289 8288 8287 8286 8285 
8294 8293 8292 8291 8290 
8590 8589 8588 8296 8295 

  *  -  تأسيسات تهويه -ـ مكانيك 
8595 8594 8593 8592 8591 
9149 8600 8598 8597 8596 
9289 9259 9217 9214 9167 

  *  -  ـ تأسيسات تهويه مطبوع
9398 9397 9396 9395 9316 
9892 9878 9877 9526 9399 
9933 9932 9931 9930 9929 

    9934 



 4ه جدول شمار                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 17 صفحه
 

  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

20 

هاي  سازه  -كاغذ  صنايع چوب وـ 
 چوبي

 ،صنايع چوب  *  -
 صنايع چوب و

، گريددرو
گري و ددرو

 ،تزيينات داخلي
صنايع  درودگري

 4070مبلمان 

صنايع چوب و 
 كاغذ

1161 - 1160 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1-12-103 صنايع چوبي

 
 هاي مهارتي سازسازي رشته

 و 1-13-102  و   103-10-3
102-13-3  

  
  چيني چوب، منبت چوب، گره
 سازي معرق چوب، خاتم

6251 6107 6106 6105 6104 
6256 6255 6254 6253 6252 
8238 8237 8236 8235 6257 
8243 8242 8241 8240 8239 
8248 8247 8246 8245 8244 
8253 8252 8251 8250 8249 
8258 8257 8256 8255 8254 
9076 8670 8261 8260 8259 

  *  -  ـ هنرهاي چوبي

9144 9097 9096 9095 9078 
9213 9148 9147 9146 9145 
9392 9253 9252 9233 9232 
9539 9538 9531 9394 9393 
9846 9845 9844 9843 9811 
9926 9925 9918 9917 9882 

    9945 

  *  -  چاپ -چاپ   21

 ،ماشين ابزار
 ،سازي قالب

 ،مكانيك عمومي
ماشين افزار و 

 ،مكانيك عمومي
، تراشكاري
  4020 فلزكاري

 
   كشي صنعتي نقشه

4030  
  

 ،صنايع فلزي
صنايع فلزي و 
  مكانيك عمومي

4050  
  

  4080چاپ 

  ساخت و توليد 
1121 - 1120  

 
كشي عمومي  نقشه

1111 - 1110  
  

 صنايع فلزي

1131 - 1130  
  

  چاپ
1171 - 1170 

ساخت ) زيرگروه( هاي مهارتي رشته
  1-12-102 و توليد

 
 كشي صنعتي هاي مهارتي نقشه رشته

 102-12-1  
  

) زيرگروه(ي مهارتي رشته ها رشته
 هاي فلزي صنايع فلزي و سازه

101-12-1  
  

هاي مهارتي صافكاري خودرو  رشته
107-12-1  

  
  هاي مهارتي چاپ رشته
 1-12-109  و  110-12-1

  
هاي مهارتي صحافي و  رشته

  و 1-13-102 جلدسازي
102-13-2  
 

 هاي مهارتي چاپ و ليتوگرافي رشته
108-10-3 

6128 6111 6103 6102 6101 
6196 6195 6194 6193 6192 
6201 6200 6199 6198 6197 
6212 6211 6206 6203 6202 
6246 6245 6244 6243 6213 
8132 8131 8130 8129 6248 
8137 8136 8135 8134 8133 
8142 8141 8140 8139 8138 
8147 8146 8145 8144 8143 
8152 8151 8150 8149 8148 
8157 8156 8155 8154 8153 
8162 8161 8160 8159 8158 
8167 8166 8165 8164 8163 
8172 8171 8170 8169 8168 
8177 8176 8175 8174 8173 
8182 8181 8180 8179 8178 
8189 8188 8187 8184 8183 
8194 8193 8192 8191 8190 
8205 8204 8203 8197 8196 
8214 8213 8210 8207 8206 
8219 8218 8217 8216 8215 
8226 8225 8223 8222 8221 
8369 8234 8232 8231 8229 
8374 8373 8372 8371 8370 
8385 8384 8383 8382 8381 
8575 8560 8388 8387 8386 
8664 8587 8586 8577 8576 
8731 8730 8704 8669 8665 
9098 9092 9077 9075 9074 
9136 9135 9126 9107 9099 
9219 9218 9212 9211 9207 
9309 9305 9251 9250 9249 
9385 9384 9383 9318 9313 
9391 9390 9388 9387 9386 
9424 9423 9422 9406 9405 
9744 9533 9532 9528 9524 
9807 9806 9785 9760 9755 
9848 9833 9832 9830 9828 
9903 9876 9874 9850 9849 

  9939 9920 9913 

22 

كارهاي عمومي  -ـ ساختمان 
  *  -  ساختمان

  4090 ساختمان
  
 

كشي  نقشه
 4100  معماري

 ساختمان
1301 - 1300  

  
 

 نقشه برداري

1311 - 1310  
  

كشي  نقشه
 معماري 

2411 - 2410 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1-11-101 ساختمان

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 1- 11- 102معماري 
  

 مهارتي طراحي وهاي  رشته
 معماري داخلي، تزئينات داخلي،

 سازي كاري و ماكت آينه

108-10- 3 
  

كشي با  هاي مهارتي نقشه رشته
  1- 10- 103 كامپيوتر

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 1-11-104نقشه برداري 

6188 6187 6186 6185 6184 
8058 6240 6214 6190 6189 
8063 8062 8061 8060 8059 
8068 8067 8066 8065 8064 
8073 8072 8071 8070 8069 

  *  -  هاي بتوني ـ اجراي ساختمان
8078 8077 8076 8075 8074 
8083 8082 8081 8080 8079 
8088 8087 8086 8085 8084 
8093 8092 8091 8090 8089 
8098 8097 8096 8095 8094 

  *  -  سازي ـ راه
8103 8102 8101 8100 8099 
8108 8107 8106 8105 8104 
8113 8112 8111 8110 8109 
8118 8117 8116 8115 8114 
8123 8122 8121 8120 8119 

  *  -  ـ نگهداري و مرمت ساختمان
8128 8127 8126 8125 8124 
8680 8679 8678 8677 8676 
9141 9064 9062 8695 8681 
9185 9182 9180 9143 9142 

  *  -  ـ حمل و نقل ترافيك شهري
9401 9400 9308 9203 9200 
9413 9412 9404 9403 9402 
9534 9520 9421 9415 9414 

 9922 9831 9773 9535 



 4ه جدول شمار                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 18 صفحه
 

  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

23 

  *  * معماري -كشي معماري ـ نقشه

  4090 ساختمان
  
 

كشي  نقشه
 4100  معماري

 ساختمان

1301 - 1300  
  
 

كشي  نقشه
 معماري 

2411 - 2410 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1-11-101 ساختمان

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 1- 11- 102معماري 
  

 هاي مهارتي طراحي و رشته
 خلي،معماري داخلي، تزئينات دا

 سازي كاري و ماكت آينه

108-10-3 
  

كشي با  هاي مهارتي نقشه رشته
 1- 10- 103 كامپيوتر

6188 6187 6186 6185 6184 
8058 6240 6214 6190 6189 
8063 8062 8061 8060 8059 
8068 8067 8066 8065 8064 
8073 8072 8071 8070 8069 
8078 8077 8076 8075 8074 
8083 8082 8081 8080 8079 
8088 8087 8086 8085 8084 

  *  *  ـ شهر سازي

8093 8092 8091 8090 8089 
8098 8097 8096 8095 8094 
8103 8102 8101 8100 8099 
8108 8107 8106 8105 8104 
8113 8112 8111 8110 8109 
8118 8117 8116 8115 8114 
8123 8122 8121 8120 8119 

  *  *  ـ معماري سنتي

8128 8127 8126 8125 8124 
8680 8679 8678 8677 8676 
9141 9064 9062 8695 8681 
9185 9182 9180 9143 9142 
9402 9401 9400 9308 9200 
9414 9413 9412 9404 9403 
9535 9534 9520 9421 9415 

  9922 9831 9773 

  *  - نقشه برداري -نقشه برداري ـ  24

  4090 ساختمان
  
 

كشي  نقشه
 4100  معماري

 ساختمان

1301 - 1300  
  
 

 نقشه برداري

1311 - 1310  
  

كشي  نقشه
 معماري 

2411 - 2410 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1-11-101 ساختمان

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 1- 11- 102معماري 
  

 هاي مهارتي طراحي و رشته
 معماري داخلي، تزئينات داخلي،

 سازي كاري و ماكت آينه

108-10-3 
  

كشي با  هاي مهارتي نقشه رشته
  1- 10- 103 كامپيوتر

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 1-11-104نقشه برداري 

6188 6187 6186 6185 6184 
8058 6240 6214 6190 6189 
8063 8062 8061 8060 8059 
8068 8067 8066 8065 8064 
8073 8072 8071 8070 8069 
8078 8077 8076 8075 8074 
8083 8082 8081 8080 8079 
8088 8087 8086 8085 8084 
8093 8092 8091 8090 8089 
8098 8097 8096 8095 8094 
8103 8102 8101 8100 8099 
8108 8107 8106 8105 8104 
8113 8112 8111 8110 8109 
8118 8117 8116 8115 8114 
8123 8122 8121 8120 8119 
8128 8127 8126 8125 8124 
8680 8679 8678 8677 8676 
9141 9064 9062 8695 8681 
9185 9182 9180 9143 9142 
9401 9400 9308 9203 9200 
9413 9412 9404 9403 9402 
9534 9520 9421 9415 9414 

 9922 9831 9773 9535 

25 

**شيميايي  صنايع -صنايع شيمياييـ 
 ،شيمي صنعتي

صنايع شيميايي 
اپراتوري، (

شيميست 
  )آزمايشگاهي

4110 
  

 ،تكنولوژي نساجي
 ،شيمي نساجي

  4120 رنگرزي
  

آالت  ماشين، معدن
  4150معدن 

  
 4290 صنايع غذايي

 

 صنايع شيميايي

1241 - 1240 

 
 صنايع نساجي

1251 - 1250  
  

 معدن

1271 - 1270  
  

  صنايع غذايي
3561 - 3560 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1- 15- 101شيمي صنعتي 

  
) هاي مهارتي رشته زيرگروه رشته

 1- 15- 102صنايع دارويي 
  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1-12-109 نساجي

  
 هاي مهارتي خدمات غذايي رشته
  3-13-102  و   103-13-3

  3-13-101و 
 

 صنايع غذايي هاي مهارتي رشته
  2-16-101  و  101-14-2

6127 6126 6125 6124 6123 
6222 6221 6173 6135 6134 
8348 8347 8346 6224 6223 
8353 8352 8351 8350 8349 
8358 8357 8356 8355 8354 

گرايش (ـ شيمي آزمايشگاهي 
  )آرايشي بهداشتي

-  *  

8363 8362 8361 8360 8359 
8368 8367 8366 8365 8364 
8373 8372 8371 8370 8369 
8378 8377 8376 8375 8374 
8538 8537 8536 8380 8379 

گرايش (ـ شيمي آزمايشگاهي 
  )صنعتي

-  *  

8543 8542 8541 8540 8539 
8548 8547 8546 8545 8544 
9255 9197 9196 9130 8890 
9321 9320 9319 9306 9284 
9536 9508 9490 9489 9440 

  *  -  برداري پااليش گاز ـ بهره
9744 9731 9545 9544 9542 
9804 9801 9796 9778 9768 
9937 9880 9812 9809 9805 

    9938 



 4ه جدول شمار                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 19 صفحه
 

  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

  *  - يصنايع نساج -صنايع نساجيـ  26

 ،شيمي صنعتي
صنايع شيميايي 

اپراتوري، (
شيميست 

  )آزمايشگاهي
4110 

  
 ،تكنولوژي نساجي

 ،شيمي نساجي
  4120 رنگرزي

  
آالت  ماشين، معدن

  4150معدن 
  

 4290 صنايع غذايي
 

 صنايع شيميايي
1241 - 1240 

 
 صنايع نساجي

1251 - 1250  
  

 معدن
1271 - 1270  

  
  صنايع غذايي

3561 - 3560 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1- 15- 101شيمي صنعتي 

  
) هاي مهارتي رشته زيرگروه رشته

 1- 15- 102صنايع دارويي 
  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1-12-109 نساجي

  
 هاي مهارتي خدمات غذايي رشته
  3-13-102  و   103-13-3

  3-13-101و 
 

 صنايع غذايي هاي مهارتي رشته
  2-16-101  و  101-14-2

6127 6126 6125 6124 6123 
6222 6221 6173 6135 6134 
8348 8347 8346 6224 6223 
8353 8352 8351 8350 8349 
8358 8357 8356 8355 8354 
8363 8362 8361 8360 8359 
8368 8367 8366 8365 8364 
8373 8372 8371 8370 8369 
8378 8377 8376 8375 8374 
8538 8537 8536 8380 8379 
8543 8542 8541 8540 8539 
8548 8547 8546 8545 8544 
9255 9197 9196 9130 8890 
9321 9320 9319 9306 9284 
9536 9508 9490 9489 9440 
9744 9731 9545 9544 9542 
9804 9801 9796 9778 9768 
9937 9880 9812 9809 9805 

    9938 

27 

  *  -  گري ريخته -متالورژي ـ  

 ،گري ريخته
  ،مدلسازي

  4130 ذوب فلزات
 

 سراميك صنعتي 
4140 

 متالورژي 
 1231 - 1230 

  
 سراميك 

 1261 - 1260 

 گري و هاي مهارتي ريخته رشته
 1-12-102 مدلسازي

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1-12-112متالورژي و مدلسازي 

 اي هاي مهارتي صنايع شيشه رشته
101-14-1 
هاي مهارتي سفالگري و  رشته

  1-14-102سراميك سازي 
 هاي مهارتي حجم سازي و رشته

  3- 10- 106سفالگري 
رشته مهارتي سفالگري نقش 

 3-10-107 برجسته

6237 6133 6132 6130 6129 
8199 8198 8195 8186 8185 
8209 8208 8202 8201 8200 
8224 8220 8212 8211 8210 

  *  -  مدلسازي -متالورژي ـ 
8426 8233 8230 8228 8227 
9056 8705 8675 8578 8427 
9134 9127 9108 9092 9060 

** صنعتي سراميك -سراميك ـ  28

9294 9258 9210 9192 9166 
9509 9507 9380 9379 9378 
9783 9761 9541 9540 9513 
9839 9838 9836 9829 9808 

   9893 9891 

29 

  *  - استخراج معدن - معدن ـ 
 ،شيمي صنعتي

صنايع شيميايي 
اپراتوري، (

شيميست 
  )آزمايشگاهي

4110 
  

 ،لوژي نساجيتكنو
 ،شيمي نساجي

  4120 رنگرزي
  

آالت  ماشين، معدن
  4150معدن 

  
 4290 صنايع غذايي

 

 صنايع شيميايي
1241 - 1240 

 
 صنايع نساجي

1251 - 1250  
  

 معدن
1271 - 1270  

  
  صنايع غذايي

3561 - 3560 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1- 15- 101شيمي صنعتي 

  
) وههاي مهارتي رشته زيرگر رشته

 1- 15- 102صنايع دارويي 
  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1-12-109 نساجي

  
 هاي مهارتي خدمات غذايي رشته
  3-13-102  و   103-13-3

  3-13 -101و 
 

 صنايع غذايي هاي مهارتي رشته
  2-16-101  و  101-14-2

6127 6126 6125 6124 6123 
6222 6221 6173 6135 6134 
8348 8347 8346 6224 6223 
8353 8352 8351 8350 8349 
8358 8357 8356 8355 8354 

گرايش فرآوري (ـ فرآوري سنگ 
  *  -  )سنگ تزئيني

8363 8362 8361 8360 8359 
8368 8367 8366 8365 8364 
8373 8372 8371 8370 8369 
8378 8377 8376 8375 8374 
8538 8537 8536 8380 8379 
8543 8542 8541 8540 8539 
8548 8547 8546 8545 8544 

گرايش فرآوري (ـ فرآوري سنگ 
  *  -  )سنگ ساختماني

9255 9197 9196 9130 8890 
9321 9320 9319 9306 9284 
9536 9508 9490 9489 9440 
9744 9731 9545 9544 9542 
9804 9801 9796 9778 9768 
9937 9880 9812 9809 9805 

    9938 

  *  - ناوبري –ناوبري ـ  30
دريانوردي (ناوبري 
  4160 )صيادي

 
 الكترونيك و

مخابرات دريايي 
4170  

 
مكانيك موتورهاي 

 4180 دريايي

  ناوبري
1341 - 1340  

  
هاي موتور مكانيك
  دريايي
1351 - 1350  

  
 الكترونيك و

 مخابرات دريايي
1361 - 1360  

رشته مهارتي دريانوردي صيادي 
101-16-2 
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 1- 12-105 صنايع دريايي
  رشته مهارتي مخابرات دريايي

105-12-1 
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
موتورهاي دريايي و صنايع  تعمير
 1- 12- 105 دريايي
هاي مهارتي تعمير موتورهاي  رشته

 1- 12-107 دريايي و قايق

8300 8299 8298 8297 6122 

8305 8304 8303 8302 8301 

  8306  8651  8652  8653  8654  *  - مخابرات دريايي و  لكترونيكـ ا 31

  *  - مكانيك موتورهاي درياييـ  32
9758 9529 9527 8656 8655 

    9759 



 4ه جدول شمار                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 20 صفحه
 

  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

33  

  * *  سابداريح -بازرگاني  حسابداريـ 
 ،اداري و بازرگاني

، بانكداري، بازرگاني
، گري منشي

  4190 سابداريح

حسابداري بازرگاني
 2471 - 2470 

 هاي مهارتي امور اداري و رشته
  3-12-101 كتابداري

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  3- 12- 102 امور مالي

) زيرگروه(شته هاي مهارتي ر رشته
  3-12-103 بازرگاني

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 3- 12- 104 گري منشي

8527 6274 6230 6172 6171 
8532 8531 8530 8529 8528 

 8533 8534 8535 8786 8787  -  *  )گرايش حسابرسي(ـ حسابداري 
8794 8791 8790 8789 8788 

 8795 8796 8798 9065 9079  *  -  )تيگرايش صنع(ـ حسابداري 
 9080 9081 9082 9083 9086  **  )گرايش مالي(ـ حسابداري 
 9089 9154 9155 9291 9292  -  * )گرايش مالياتي(ـ حسابداري 

 9326 9327 9419 9420 9436  *  -  ـ تبليغات و بازاريابي
 9769 9780 9781 9782 9859  **  ـ امور اداري  34

    9860 

 ،كودكياري -* ودككمربي  -كودكياري ـ  35
 4200بهياري 

  
  4210 خانه داري

 

 كودكياري

 2491 - 2490  
 

  مديريت خانواده
2521 - 2520  

 

) زيرگروه(هاي مهارتي  رشته
  3-11-102پيراپزشكي 

  3-11-101 علوم دارويي) زيرگروه(
 كارهاي هنري در خانه) زيرگروه(

101-10-3 
 هاي مهارتي كارهاي هنري در رشته
 3-10-101 خانه
  هاي مهارتي تزئينات رشته
102-10-3  
هتلداري ) زيرگروه(هاي مهارتي  رشته

 3-14-104و سياحتي 

6178 6177 6174 6170 6169 
8487 8486 8484 8483 6220 
8493 8492 8491 8490 8488 
8503 8502 8498 8497 8494 
8512 8511 8510 8508 8504 
8517 8516 8515 8514 8513 
8523 8522 8520 8519 8518 

36 
  مديريت –مديريت خانواده ـ 
 خانواده   

*- 

8562 8561 8526 8525 8524 
8567 8566 8565 8564 8563 
9198 8682 8572 8569 8568 
9521 9511 9442 9441 9201 
9870 9858 9764 9732 9522 

    9894 

37 

 -* ودوخت طراحي –ودوخت  طراحيـ 

خياطي و  ،خياطي
 دوخت تجارتي

4230 

 طراحي و دوخت

2401 - 2400 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  3-16-102و   1-16-102 خياطي

  
هاي مهارتي خياطي و  رشته

 اسدستياري طراحي لب

  3-10-105و    101-10-3

6150 6149 6148 6147 6146 
8433 8432 6227 6153 6151 
8438 8437 8436 8435 8434 
8444 8442 8441 8440 8439 
8449 8448 8447 8446 8445 
8454 8453 8452 8451 8450 
8460 8459 8457 8456 8455 
8465 8464 8463 8462 8461 
8470 8469 8468 8467 8466 

 -*  ـ طراحي پوشاك

8499 8496 8495 8489 8485 
8507 8506 8505 8501 8500 
8573 8571 8570 8568 8509 
8699 8686 8685 8684 8683 
9122 9121 9120 9119 9118 
9202 9152 9151 9150 9123 
9862 9523 9512 9417 9298 
9923 9866 9865 9864 9863 

    9924 
 4220تربيت بدني ** تربيت بدني ـتربيت بدني ـ  38

  بدني تربيت
2511 - 2510  -            

39 

  *  *  گرافيكـ 

 هنر ،گرافيك
4240  

 

  4250 فرش
 

 صنايع دستي
4260 

 پشتيباني صحنه

2351 - 2350 

  
  نمايش
2361 - 2360 

  
  2365يي ماپويان

  
  چاپ دستي

2381 - 2380 

  
  گرافيك

2391 - 2390 

  
  صنايع دستي

2421 - 2420  
  

  نقاشي
2431 - 2430 

  
  سينما
2451 - 2450  

هاي مهارتي طراحي و بسته  رشته
آرايي، تصويرسازي،  بندي، صفحه

 3-10-106 عكاسي و طراحي پوستر
 3-10-105  و

  اي مهارتي كتاب آراييه رشته
 3-10-107و  102-3-1
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 3- 10- 104هنرهاي تصويري 
 هاي مهارتي هنرهاي نمايشي، رشته

  نمايشنامه فيلمبرداري، بازيگري،
نويسي و داستان  نويسي، فيلمنامه

 3- 10- 109  و  3- 10-110نويسي 
 3- 10- 104  و  3-10-105  و

  طراحي و بسته هاي مهارتي رشته
 آرايي بندي، تصويربرداري و صفحه

 3- 10- 105و  108-10-3
  هاي مهارتي چاپ دستي رشته
  و 1-13-102  و  110-12-1
 3-10-108  و  107-10-3
هاي مهارتي گرافيك  رشته

  گرافيست كامپيوتر كامپيوتري و
 3- 10- 108 و 106-10-3
 هاي مهارتي نقاشي، چهره رشته

 و چهره آراييپردازي  سازي، چهره 
 3-10-105  و  108-10-3
هاي مهارتي نگارگري، نقاشي،  رشته

سازي و  تذهيب و تشعير، چهره
   3-10-107 طراحي طال و جواهر

 3 -10-106  و
  هاي مهارتي هنر فرش رشته
101-13-1 
هاي مهارتي قالي بافي و فرش رشته
107-10-3 
هاي مهارتي صنايع دستي  رشته

 و كاغذ ظريف و صنايع مستظرفه
 3-13-102  و  1- 13- 102 سازي
 هاي مهارتي هنرهاي سنتي رشته
107-10-3 

6226 6225 6176 6175 6131 
8393 8392 8391 8390 8389 
8398 8397 8396 8395 8394 

  *  *  گرافيك -  گرافيكـ 
8403 8402 8401 8400 8399 
8409 8407 8406 8405 8404 
8414 8413 8412 8411 8410 

  -  *  ـ انيميشن
8419 8418 8417 8416 8415 
8424 8423 8422 8421 8420 
8701 8700 8674 8521 8425 
9053 9052 9051 9050 8702 

40 

 9054 9055 9058 9059 9061** نقاشي ـهنرهاي تجسمي ـ 
9100 9069 9068 9066 9063 

كاربردي طراحي و  –ـ علمي 
**  ساخت طال و جواهر

9105 9104 9103 9102 9101 
9183 9182 9181 9131 9106 
9188 9187 9186 9185 9184 

 -* فرش دستبافـ  41

91949193919191909189
92229221922091959194
92279226922592249223
92569231923092299228
94269422931492939285
94319430942994289427
94379435943494339432
95169515951494399438

 -* قلم زنيـ  42

9765 9757 9537 9519 9518 
9774 9772 9771 9770 9767 
9797 9794 9793 9786 9785 
9842 9841 9840 9837 9810 
9847 9846 9845 9844 9843 
9887 9886 9869 9849 9848 
9904 9901 9890 9889 9888 
9909 9908 9907 9906 9905 
9940 9921 9920 9919 9916 

   9945 9944 



 4ه جدول شمار                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 21 صفحه
 

  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

43 

* - دام  تكنولوژي پرورش -داميامور ـ 

كشاورزي عمومي 
4270 

 امور دامي

 3521 - 3520 

  هاي مهارتي امور دامي رشته
101-11-2 
هاي مهارتي گروه امور دام و  رشته
 2-11-101و  2-11-102 طيور
هاي مهارتي زيرگروه دام،  رشته

هاي  رشته بهداشت دام و طيور
مهارتي گاوداري صنعتي، پرورش 

و  داشتيار دام و طيوراسب، به
 و 2-11- 102 هاي كوچك دام

101-11-2 
هاي مهارتي مرغداري صنعتي  رشته

مهارتي زيرگروه   هاي رشته و
 بهداشتيار دام و طيور طيور،

  و 2-11-102 طيور بهداشت دام و
101-11-2 
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

 آبزيان و رشته فرآوري آبزيان
101-16-2 
ارتي در زمينه پرورش هاي مه رشته
  و 2-11-101عسل  زنبور

 101-17-2 

8871 8869 8868 8867 8866 

 8872 8873 8874 8875 8877* -  پرورش طيورـ 

 8879 8880 9484 9485 9486* -  ـ تكنولوژي پرورش طيور

 9487 9488 9502 9503 9504* - گاوداري صنعتيـ  44

 9505 9506 9795 9796 9857  *  - مرغداري صنعتيـ  45

46 
  آب –پرورش آبزيان  تكثير وـ 
 شيرين   

-  *  9952 9950 9948 9947 9946 

 9953 9954 9956    *  - پرورش زنبور عسلـ  47

48 

 

تكنولوژي  -امور زراعي و باغي ـ 
  *  -  توليدات زراعي

كشاورزي عمومي 
4270  

امور زراعي و 
 باغي

3541 - 3540 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 2- 12- 101 زراعت

  
) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته

2-12-102 و  2-13-101 باغباني
  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 جنگل و مرتع و آبخيزداري

 2-15-102  و  101-15-2
  

 )نوغانداري(رشته مهارتي باغباني 
102-17-2 

  
هاي مهارتي گروه امور زراعي  رشته

هاي مهارتي گروه امور باغي رشته و
 2- 12- 101  و  12-12-2

6218 6217 6216 6145 6144 
8802 8801 8800 6231 6219 
8807 8806 8805 8804 8803 
8812 8811 8810 8809 8808 

تكنولوژي  -امور زراعي و باغي ـ 
  *  *  توليدات باغي

8817 8816 8815 8814 8813 
8822 8821 8820 8819 8818 
8827 8826 8825 8824 8823 
8832 8831 8830 8829 8828 

تكنولوژي  -امور زراعي و باغي ـ 
  *  *  گياه پزشكي

8837 8836 8835 8834 8833 
8842 8841 8840 8839 8838 
8891 8876 8870 8844 8843 
9172 9171 9170 9088 8892 

برداري گياهان  ـ توليد و بهره
  *  *  دارويي و معطر

9441 9176 9175 9174 9173 
9447 9446 9445 9444 9443 
9452 9451 9450 9449 9448 
9457 9456 9455 9454 9453 

  *  -  ـ توليد نهال
9462 9461 9460 9459 9458 
9467 9466 9465 9464 9463 
9472 9471 9470 9469 9468 

  *  * گل و گياهان زينتيـ  49
9477 9476 9475 9474 9473 
9482 9481 9480 9479 9478 
9915 9914 9803 9802 9483 

   9928 9927 

50 

  مكانيك – هاي كشاورزي ماشينـ 
  *  -  هاي كشاورزي ماشين   

هاي  ماشين
 4280كشاورزي 

 هاي ماشين
 كشاورزي

3551 - 3550 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 هاي كشاورزي، تعمير ماشين
هاي كشاورزي و كاربري  ماشين
 2-10-101 هاي كشاورزي ماشين
 يابي و تعمير هاي مهارتي عيب رشته

 1-12-107 كمباين و تراكتور تيلر

8851 8850 8849 8848 6141 
8856 8855 8854 8853 8852 

  –هاي كشاورزي  ماشينـ 
 8857 8858 8859 8860 8861  *  -  مكانيزاسيون كشاورزي   

9491 9290 8864 8863 8862 
 9492 9493 9494 9495 9496  *  -  ـ انتقال و توزيع آب كشاورزي

9543 9530 9499 9898 9497 

51 
  كيفيت كنترل -صنايع غذايي ـ 
 مواد غذايي   

**

 ،شيمي صنعتي
صنايع شيميايي 

اپراتوري، (
شيميست 

  )آزمايشگاهي
4110 

  
 ،تكنولوژي نساجي

 ،شيمي نساجي
  4120 رنگرزي

  
آالت  ماشين، معدن

  4150معدن 
  

 4290 صنايع غذايي

 صنايع شيميايي

1241 - 1240 

 
 صنايع نساجي

1251 - 1250  
  

 معدن

1271 - 1270  
  

  يصنايع غذاي
3561 - 3560 

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
 1- 15- 101شيمي صنعتي 

  

) هاي مهارتي رشته زيرگروه رشته
 1- 15- 102صنايع دارويي 

  

) زيرگروه(هاي مهارتي رشته  رشته
  1-12-109 نساجي

  

 هاي مهارتي خدمات غذايي رشته
  3-13-102  و   103-13-3

  3-13-101و 
 

 صنايع غذايي هاي مهارتي رشته
  2- 16- 101 و 101-14-2

6127 6126 6125 6124 6123 
6222 6221 6173 6135 6134 
8348 8347 8346 6224 6223 
8353 8352 8351 8350 8349 
8358 8357 8356 8355 8354 
8363 8362 8361 8360 8359 
8368 8367 8366 8365 8364 
8373 8372 8371 8370 8369 
8378 8377 8376 8375 8374 
8538 8537 8536 8380 8379 
8543 8542 8541 8540 8539 
8548 8547 8546 8545 8544 
9255 9197 9196 9130 8890 
9321 9320 9319 9306 9284 
9536 9508 9490 9489 9440 
9744 9731 9545 9544 9542 
9804 9801 9796 9778 9768 
9937 9880 9812 9809 9805 

    9938 
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  هاي امتحاني اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته عناوين ديپلم، كد رايانه -4جدول شماره 
  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نظام جديد دانشگاه فني و حرفهكارداني هاي  دورهآزمون 

كدرشته 
 تحصيلي

 متحانيوا
  عنوان رشته تحصيلي
  در دوره كارداني

مورد پذيرش  هاي ديپلم  اي حرفه ديپلم مورد پذيرش فني و  جنس
  كد رشته مهارتي كاردانش و

  هاي ديپلماي  رايانهكد 
  با قديم  نظام مرد زن  كاردانش مورد پذيرش

مجازي اي رايانه كد
  با جديد  نظام

ديپلم  اي رايانه كد

** ـ موسيقي ـ نوازندگي ساز ايراني 52

 هنر ،گرافيك
4240  

 

  4250 فرش
 

 صنايع دستي
4260  

  
 4300موسيقي 

پشتيباني صحنه
2351 - 2350 

  
  نمايش
2361 - 2360 

  
  2365يي ماپويان

  
  چاپ دستي

2381 - 2380 
  

  گرافيك
2391 - 2390 

  
  صنايع دستي

2421 - 2420  
  

  نقاشي
2431 - 2430 

  
  سينما
2451 - 2450  

  
  2442موسيقي 

  
ساز (موسيقي 

  2443) ايراني
  

ساز (موسيقي 
  2444) جهاني

  
موسيقي 

) آهنگسازي(
2445  

  

هاي مهارتي طراحي و بسته  رشته
آرايي، تصويرسازي،  بندي، صفحه

 3-10-106 عكاسي و طراحي پوستر
 3-10-105 و

  هاي مهارتي كتاب آرايي رشته
 3 - 10- 107  و  102-3-1
) زيرگروه(ه هاي مهارتي رشت رشته

 3- 10- 104هنرهاي تصويري 
 هاي مهارتي هنرهاي نمايشي، رشته

  نمايشنامه فيلمبرداري، بازيگري،
نويسي و داستان  نويسي، فيلمنامه

و  3- 10- 109  و  3- 10-110نويسي 
 3-10-104  و  105-10-3
  هاي مهارتي طراحي و بسته رشته

 آرايي بندي، تصويربرداري و صفحه
 3-10-105  و  108-10-3
  هاي مهارتي چاپ دستي رشته
  و 1-13-102  و  110-12-1
 3-10-108  و  107-10-3
هاي مهارتي گرافيك كامپيوتري  رشته

  گرافيست كامپيوتر و
 3 - 10- 108 و 106-10-3
 هاي مهارتي نقاشي، چهره رشته

 پردازي و چهره آرايي سازي، چهره 
 3- 10- 105 و 108-10-3
نقاشي،  هاي مهارتي نگارگري، رشته

سازي و طراحي  تذهيب و تشعير، چهره
  و 3-10- 107 طال و جواهر

106-10-3 
  هاي مهارتي هنر فرش رشته
101-13-1 
 هاي مهارتي قالي بافي و فرش رشته
107-10-3 
هاي مهارتي صنايع دستي ظريف  رشته

 سازي و صنايع مستظرفه و كاغذ
 3- 13- 102 و 102-13-1
 هاي مهارتي هنرهاي سنتي رشته
107-10-3  
آواز ) زيرگروه(هاي مهارتي  رشته

جهاني، نوازندگي ساز ايراني، نوازندگي 
 3- 10- 103ساز جهاني و آواز ايراني 

6226 6225 6176 6175 6131 
8393 8392 8391 8390 8389 
8398 8397 8396 8395 8394 
8403 8402 8401 8400 8399 
8409 8407 8406 8405 8404 
8414 8413 8412 8411 8410 
8419 8418 8417 8416 8415 
8424 8423 8422 8421 8420 
8701 8700 8674 8521 8425 
9053 9052 9051 9050 8702 
9061 9059 9058 9055 9054 
9100 9069 9068 9066 9063 
9105 9104 9103 9102 9101 
9183 9182 9181 9131 9106 
9188 9187 9186 9185 9184 
91949193919191909189
92229221922091959194
92279226922592249223
92569231923092299228
94269422931492939285
94319430942994289427
94379435943494339432
95169515951494399438
9765 9757 9537 9519 9518 
9774 9772 9771 9770 9767 
9797 9794 9793 9786 9785 
9842 9841 9840 9837 9810 
9847 9846 9845 9844 9843 
9887 9886 9869 9849 9848 
9904 9901 9890 9889 9888 
9909 9908 9907 9906 9905 
9936 9921 9920 9919 9916 
9944 9943 9942 9941 9940 

    9945 

  -* ـ هتلداري 53

 ،كودكياري
  4200بهياري 

 
 4210 خانه داري

 كودكياري

 2491 - 2490  
 

  مديريت خانواده
2521 - 2520 

) زيرگروه(هاي مهارتي  رشته
  و 3-11-102پيراپزشكي 

  علوم دارويي) زيرگروه(
كارهاي ) زيرگروه(و   101-11-3

 3- 10- 101 هنري در خانه
 هاي مهارتي كارهاي هنري در رشته
 3-10-101 هخان

  هاي مهارتي تزئينات رشته
102-10-3  
هتلداري ) زيرگروه(هاي مهارتي  رشته

 3-14-104و سياحتي 

6178 6177 6174 6170 6169 
8487 8486 8484 8483 6220 
8493 8492 8491 8490 8488 
8503 8502 8498 8497 8494 
8512 8511 8510 8508 8504 
8517 8516 8515 8514 8513 
8523 8522 8520 8519 8518 
8562 8561 8526 8525 8524 
8567 8566 8565 8564 8563 
9198 8682 8572 8569 8568 
9521 9511 9442 9441 9201 
9870 9858 9764 9732 9522 

    9894 
  :توضيحات

كـد،   هـر   مربوط بـه   مهارتي  هاي رشته  باشد و از بين مي  مهارتي  هاي رشته  اصلي  كدهاي  معرف) 4  شماره  جدول(  7 ستوندر   شده  اعالم  كاردانش  شاخه  مهارتي  هاي كدرشته) لفا
  .دباشن آن كد رشته مي  در آزمون  شركت  به آنها درج گرديده، مجاز) ت متوسطهگواهينامه پايان تحصيال يا كد( كارنامهاي  كد رايانه 8 ستون در  كه  ييها مهارت  تنها رشته

به نام  و هنرستانعدد چهار رقمي كه بر اساس عنوان رشته تحصيلي دوره سه ساله  عبارت است از: متوسطهدوره گواهينامه پايان تحصيالت و يا اي كارنامه  كد رايانه: 1يادآوري 
  .درج گرديده است و  مشخص متوسطه دوره گواهينامه پايان تحصيالتيا  و هدر كارناماي  كد رايانه

اي نظام قـديم و   فني و حرفه( 4جدول شماره  5اي چهار رقمي است بايد در ستون  داوطلبان داراي ديپلم نظام قديم كه گواهينامه پايان تحصيالت آنان فاقد كد رايانه: 2يادآوري 
  .اي ديپلم خود درج نمايند درج شده در ذيل عنوان ديپلم را به جاي كد رايانه) چهار رقمي(اي مجازي  پلم خود را شناسايي و كد رايانهعنوان دي) اي مجازي كد رايانه

  .باشند مي انشگاهينياز د پيش  دروس  گذراندن  به  ملزم ،اند شده  پذيرفته  آن در  كه  رشته تحصيلي و  ديپلم  با نوع  متناسب  آزمون در  شدگان  پذيرفته) ب

توسـط    كـه   دسـتورالعملي   اساس بر  آنان  متوسطه  دوره  تحصيلي  و يا كارنامه  ورودي  آزمون در  شدگان پذيرفته  اكتسابي  نمرات  به  توجه با  )جبراني(نياز دانشگاهي  پيش  دروس) ج
  .خواهد شد  و اعالم  مشخصو يا مؤسسه غيرانتفاعي محل تحصيل   توسط آموزشكده، دشو صادر ميو يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  اي دانشگاه فني و حرفه

بـا    متناسب  )3 شماره  جدول(در   مندرج   دروس اختصاصي  االتؤس  بايد به  آزمون  اين در  شركت  داوطلب  يا كاردانش  اي و حرفه  فني  هاي  شاخه  آموزان و دانش آموختگان دانش )د
  .اند، پاسخ دهند دوره كارداني كه با رعايت ضوابط مندرج در اين دفترچه انتخاب نموده  رشته  عنوان

 .ندارد  استخدام با موضوع  ارتباطي  و هيچگونه  است  تحصيلي  رشته  عنوان صرفاً)  كودك  مربي( 4 شماره  جدولاز  35كد   امتحاني  مرتبط با رشته  تحصيلي  رشته)   ه
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 و اقامت اخذ ديپلمتولد، صدور شناسنامه، : هاي محل  و شهرستان   ها استان  كد و نام -5شماره   جدول

 كد و نام استان   وكد شهرستان  نام
، )1025(، خـداآفرين )1016( ، چاراويمـاق )1014(، جلفـا )1012(، تبريـز )1010( ، بناب)1009(آباد ، بستان)1006(، اهر)1005(، اسكو)1001(آذرشهر
، )1038(، ورزقـان )1036( ، ميانـه )1032(، ملكـان )1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، كليبر)1023(شير ، عجب)1021(بستر، ش)1017( سراب
 ).1041(و هشترود) 1040( هريس

 10  شرقي آذربايجان

، )1123(، خـوي )1119(پـاره ، چاي)1117(، چالـدران )1115(، تكاب)1113(، پيرانشهر)1111(، پلدشت)1109(، بوكان)1106( ، اشنويه)1104( اروميه
 11  غربي آذربايجان ).1140( و نقده) 1138( ، مياندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهين)1127( ، سلماس)1124( سردشت

، )1219(شـهر  مشـگين ، )1215( ، گرمـي )1213(، كـوثر )1201(، سـرعين )1211( ، خلخـال )1208(آبـاد  ، پـارس )1205(سـوار  ، بيله)1202( اردبيل
 12  اردبيل ).1225(و نير) 1222( نمين

ـ )1312( ، برخـوار )1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302( وبيدگل آران ، )1316(، چادگـان )1314( وكـرون  تيـران  ،)1325( ويين مياندشـت ، ب
، )1324(، شهرضـا )1322(شـهروميمه  هين، شـا )1320(  ، سـميرم )1321(، دهاقان)1340(، خوروبيابانك)1318(، خوانسار)1317(شهر خميني
، )1341(، نـائين )1338(، مباركـه )1336( ، لنجـان )1334(، گلپايگان)1332( ، كاشان)1329( ، فالورجان)1327(، فريدونشهر)1326(فريدن
  ).1345(و نطنز) 1342(آباد نجف

 13  اصفهان

  40  الـبرز  ).4010(و نظرآباد) 4008(كرج ،)4012( فرديس، )4005(، طالقان)4003(، ساوجبالغ)4007(اشتهارد
) 1419(، ملكشاهي)1415( ، چرداول)1414(، سيروان)1412( ، دهلران)1410(شهر دره ،)1408( بدره، )1407(، ايوان)1405( ، ايالم)1403(آبدانان

 14  ايالم ).1418( و مهران

و ) 1520( كنگـان  ،)1519( عسلويه، )1518(، ديلم)1516(ير، د)1514(، دشتي)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر
 15 بوشهر ).1522( گناوه

، )1612(كـريم  ، ربـاط )1609(، دماونـد )1607(، تهـران )1633(پيشـوا  ،)1616( ديسرپـ ، )1604(، پاكدشت)1610(، بهارستان)1602(اسالمشهر
 16  تهران ).1636( و ورامين) 1625(مالرد ،)1635( قرچك، )1623(، قدس)1627(، فيروزكوه)1624(، شهريار)1620( ، شميرانات)1615( ري

 17  بختياري و چهارمحال ).1717( و لردگان) 1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710( ، فارسان)1709(شهركرد ،)1707( سامان ،)1706( ن، ب)1705( ، بروجن)1701( اردل
، )1825(، طــبس )1808(، سربيشــه)1807(، ســرايان)1813(، زيركــوه)1805(، درميــان)1801(، خوســف)1802(، بيرجنــد)1810(بشــرويه
 18 جنوبي  خراسان ).1818( و نهبندان) 1815(، قائنات)1811( فردوس

، )1923(، جغتـاي )1922( حيدريـه  ، تربـت )1916(جـام  ، تربـت )1909(، تايباد)1906(، بينالود)1905(، بردسكن)1901(، بجستان)1908(باخرز
ــاد ، خليــل)1928(ان، چنــار)1926(جــوين ، )1940(، رشــتخوار)1937(، درگــز)1942(، داورزن)1941(، خوشــاب)1934( ، خــواف)1930(آب

، )1955(، كـــالت)1953(، كاشـــمر)1951(، قوچـــان)1912(، فيـــروزه)1949(، فريمـــان)1947(، ســـرخس)1945(، ســـبزوار)1920(زاوه
 ).1965(و نيشابور) 1962(والت ، مه)1960(، مشهد)1957(گناباد

 19 رضوي  راسانخ

 20 شمالي  خراسان ).2016(وسملقان و مانه) 2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011( شيروان ،)2003( رازوجرگالن، )2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراين
، )2110(، بـاوي )2117(ملـك  ، بـاغ )2115(، ايذه)2112(، اهواز)2109(، انديمشك)2107(، انديكا)2104(، اميديه)2121(، آغاجاري)2102(آبادان

ــهر ــان)2120(بندرماهش ــه، )2124(، بهبه ــهر ،)2111( حميدي ــول)2125(خرمش ــت)2129(، دزف ــان ، دش ــير)2131(آزادگ ، )2132(، رامش
، )2146( ، مسجدسـليمان )2144(، اللـي )2142(گتونـد ، )2166(كـارون ، )2140(، شوشـتر )2138( ، شوش)2135(، شادگان)2134(رامهرمز
 ).2151(و هويزه) 2150(نديجان، ه)2148(هفتگل

 21  خوزستان

 22  زنجان ).2216( نشان و ماه) 2214(طارم، )2201(سلطانيه، )2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ايجرود)2202(ابهر
23  سمنان ).2308(اميو مي) 2313(، مهدي شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( ، دامغان)2309(آرادان

ــهر ــا)2403(ايرانش ــار ، چ ــاش)2406(به ــان)2408( ، خ ــل)2411(، دلگ ــدان)2414( ، زاب ــك)2418( ، زاه ــراوان)2422(، زه ، )2425(، س
، )2419(ميرجـــاوه، )2416(، مهرســـتان)2433(، كنـــارك)2438(قصـــرقند، )2437(فنـــوج، )2430(، ســـيب ســـوران)2429(ســـرباز

 ).2435(هيرمند و )2448(هامون، )2446(، نيمروز)2440(شهر نيك
24  وبلوچستان سيستان

ــاده ــنجان)2501(آب ــتهبان)2502( ، ارس ــد)2504(، اس ــات)2507(، اقلي ــارگاد)2509(، بوان ــرم)2510(، پاس ــه)2515(، جه ، )2581(، خرام
، )2536(، شـيراز )2531(، سروسـتان )2528( ، سـپيدان )2526(دشـت  ، زرين)2524(، رستم)2522( ، داراب)2519(، خنج)2516(بيد خرم

، )2558(، الرسـتان )2557(، گراش)2535(، كوار)2551(، كازرون)2546(، قيروكارزين)2543(، فيروزآباد)2541(، فسا)2538(فراشبند
 ).2576(ريز و ني) 2571(، مهر)2568( ، ممسني)2565(، مرودشت)2561(المرد

25  فارس

26  قزوين ).2619( و قزوين) 2614( ، تاكستان)2610(رازه  ، بوئين)2604(، البرز)2606(، آوج)2602(آبيك
).2704( قم 27  قم

ــه ــار)2802(بان ــالن)2807(، بيج ــدره)2809(، دهگ ــروآباد)2812( ، ديوان ــقز)2814(، س ــنندج)2817(، س ــروه)2819( ، س ، )2822( ، ق
28  كردستان ).2827( و مريوان) 2823(كامياران
، )2918(، رفسـنجان )2914(، راور)2902(، رابـر )2912(، جيرفـت )2908(، بـم )2905(، بردسـير )2903( ، بافـت )2915(، انـار )2901(ارزوئيه

، )2907(، فهـرج )2943(، فارياب)2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابك)2927( ، سيرجان)2924(، زرند)2923(، ريگان)2921(رودبارجنوب
 ).2909(و نرماشير) 2946(، منوجان)2944( ، كهنوج)2942(، كوهبنان)2940( ، كرمان)2934(گنج قلعه

 29  كرمان

ــادغرب اســالم ، )3014(ذهــاب  ، ســرپل)3013(، روانســر)3011(، داالهــو)3009(، جــوانرود)3007(، ثــالث باباجــاني)3004( ، پــاوه)3002( آب
 30  كرمانشاه ).3029( و هرسين) 3027( ، گيالنغرب)3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه)3020( ، قصرشيرين)3018(، صحنه)3016(سنقر

 31 وبويراحمد يلويهگهك ).3113( لنده و )3116( گچساران ،)3114( ، كهگيلويه)3108(، دنا)3110(، چرام)3105(، بهمئي)3103(، بويراحمد)3115(باشت
، )3215( كاللـه  ،)3213(، كردكـوي )3212(آبـاد  ، علـي )3210(، راميـان )3208( ، تـركمن )3205(، بنـدرگز )3203(قال ، آق)3202(آزادشهر
32  گلستان ).3223( و مينودشت) 3221(، مراوه تپه)3219( ، گنبدكاووس)3207(، گميشان)3217( ، گرگان)3222(گاليكش
، )3319(، رودبــار)3315(، رضوانشــهر)3313(، رشــت)3307(، بنــدرانزلي)3306(، املــش)3304( اشــرفيه ، آســتانه)3302(آســتارا
ــر ــياهكل)3323(رودس ــف)3325(، س ــومعه)3327( ت، ش ــرا ، ص ــوالش)3329(س ــومن)3334( ، ط ــان)3336( ، ف ، )3338( ، الهيج
 ).3343( و ماسال) 3341(لنگرود

33  گيالن
ــا ــودرز)3402(ازن ــرد)3405(، اليگ ــدختر)3407(، بروج ــرم)3408(، پل ــاد ، خ ــان)3413(آب ، )3418(، دوره)3417(، دورود)3415( ، دلف

34  لرستان ).3427(تو كوهدش) 3422( سلسله، )3424(رومشكان
ــل ــل)3503(آم ــر)3509(، باب ــهر)3512(، بابلس ــابن)3513(، بهش ــار)3517(، تنك ــالوس)3520(، جويب ــر)3522( ، چ ، )3523(، رامس
، )3534(شـهر  ، قـائم )3532(، فريدونكنار)3516(آباد ، عباس)3533( يمرغ، س)3529(شمالي  ، سوادكوه)3530( ، سوادكوه)3527(ساري

 ).3545(و نوشهر) 3543(، نور)3539(، نكاء)3528(، مياندورود)3538(، محمودآباد)3536(گلوگاه ،)3521( كالردشت
35  مازندران

ــتيان)3602( اراك ــرش)3603(، آش ــين)3605( ، تف ــداب)3607( ، خم ــان)3609(، خن ــه)3610(، دليج ــاوه)3612(، زرندي ، )3613(، س
36  مركزي ).3620(و محالت) 3618(، كميجان)3604(، فراهان)3617(شازند

، )3717( ، جاســـك)3714(، پارســـيان)3712(، بندرلنگـــه)3709(، بنـــدرعباس)3715(، بشـــاگرد)3705(، بســـتك)3702(ابوموســـي
37  هرمزگان ).3734(و ميناب) 3730( ، قشم)3728(، سيريك)3726( ، رودان)3722(، خمير)3720(آباد حاجي
و ) 3820(، نهاونـد )3816(، ماليـر )3812( ، كبودرآهنـگ )3822(، فـامنين )3809( زن، ر)3806(، تويسركان)3804(، بهار)3801(اسدآباد
38  همدان ).3823( همدان
و ) 3918(، ميبـد )3917(، مهريـز )3910(، خاتم)3908( ، تفت)3906(، بهاباد)3907(بافق ،)3913(اشكذر، )3905(، اردكان)3902(ابركوه

39 يزد ).3920(يزد
  41  كشور خارج از  .نام درج نمايند مربوط در تقاضانامه ثبت هايرا در بند 9999باشد كد  آنان خارج از كشور مي، اخذ ديپلم و يا اقامت صدور شناسنامه ،تولد :داوطلباني كه محل



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

24   صفحه

 الكترونيك عمومي ـالكترونيك  - 11

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
دو تبريزاي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1001
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1002
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 38 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1003
تبريزاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه - 37 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1004
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 1005
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 1006
تبريزاي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1007
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1008
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 37 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1009
تبريزاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه - 38 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1010
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 1011
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 1012
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي رشديه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1013
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1014
100 - زن مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1015
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - غربي آذربايجان روزانه 1016
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 1017
آذربايجان غربي روزانه 1018 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 1019 طباطباييشهيد قاضي  -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 1020
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 1021
آذربايجان غربي نوبت دوم 1022 قاضي طباطباييشهيد  -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1023 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1024
100 - زن مرد اروميه -آيين كمال غيرانتفاعي مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1025
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1026
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي نژند مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1027
100 - زن مرد اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 1028
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 1029
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 1030
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 1031
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 1032
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 1033
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 1034
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 1035
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 1036
اصفهان روزانه 1037 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 1038 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1039
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان نوبت دوم 1040
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1041
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  و حرفهآموزشكده فني  - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 1042
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 1043
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 1044
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 1045
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 1046
اصفهان نوبت دوم 1047 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 16 - - مرد
دوم نوبت 1048 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 16 - مرد اصفهان 
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1049
100 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1050
100 - زن مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1051
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1052
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي چهلستون مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1053
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1054
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1055
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1056
100 - زن مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1057
100 - - مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1058
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد البرز روزانه 1059
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد البرز روزانه 1060
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد البرز نوبت دوم 1061
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 1062
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 1063
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم نوبت دوم 1064
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 1065
100 - زن مرد ايالم -غيرانتفاعي باختر مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 1066
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 1067
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 1068
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 1069
بوشهراي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 1070
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 1071
100 - زن مرد برازجان -غيرانتفاعي رهجويان دانش مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 1072
تهران روزانه 1073 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران روزانه 1074 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - زن - تهران روزانه 1075
تهران روزانه 1076 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
تهران نوبت دوم 1077 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران نوبت دوم 1078 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 1079



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

25   صفحه

 الكترونيك ـ الكترونيك عمومي - 11  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
تهران نوبت دوم 1080 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 1081
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 1082
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 1083
اي پسران شهركرد فني و حرفه آموزشكده - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 1084
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1085
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1086
اي قاين حرفهآموزشكده فني و  60 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1087
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 60 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1088
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1089
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1090
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1091
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1092
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1093
اي پسران سبزوار حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 1094
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1095
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 1096
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد رضويخراسان  روزانه 1097
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي روزانه 1098
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي روزانه 1099
خراسان رضوي روزانه 1100 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 1101 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1102
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1103
اي پسران قوچان فني و حرفهآموزشكده  30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1104
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1105
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1106
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد دوم نوبت 1107 خراسان رضوي 
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 1108
خراسان رضوي نوبت دوم 1109 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 1110 منتظريشهيد محمد  -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - زن مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1111
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي اسرار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1112
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي بهار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1113
100 - زن مرد غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارمؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1114
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1115
100 - زن مرد نيشابور - غيرانتفاعي سبحان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1116
شيرواناي پسران  آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 1117
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 1118
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1119
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1120
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 1121
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 1122
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان روزانه 1123
شهدا -شماره دو اهواز  اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 1124
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 1125
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 1126
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد دومنوبت  1127 خوزستان 
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان نوبت دوم 1128
100 - زن مرد اهواز -غيرانتفاعي كارون مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 1129
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 1130
اي پسران زنجان و حرفهآموزشكده فني  - 25 - مرد زنجان روزانه 1131
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 1132
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 1133
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1134
100 - زن مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1135
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1136
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 1137
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 1138
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 1139
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 1140
100 - زن مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 1141
100 - زن مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 1142
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 1143
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 1144
وبلوچستان سيستان روزانه 1145 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 1146 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1147
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1148
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1149 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1150 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
پسران الرستاناي  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 1151
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 1152
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 1153
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 1154
فارس روزانه 1155 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  حرفهدانشكده فني و  18 - - مرد
فارس روزانه 1156 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 1157
الرستاناي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 1158



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

26   صفحه

 الكترونيك ـ الكترونيك عمومي - 11  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 1159
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 1160
فارس نوبت دوم 1161 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
فارس نوبت دوم 1162 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي پيشتازان مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 1163
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين روزانه 1164
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين روزانه 1165
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين نوبت دوم 1166
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين نوبت دوم 1167
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1168
100 - زن مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1169
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1170
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1171
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1172
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي عالمه دهخدا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1173
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1174
اقباليه قزوين -غيرانتفاعي عالمه مجلسي مؤسسه  80 - زن مرد قزوين غيرانتفاعي 1175
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1176
100 - زن مرد )تحصيل واحد مركزي ـ قزوين محل(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 1177
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1178
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1179
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 1180
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 1181
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 1182
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 1183
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 1184
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان روزانه 1185
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 1186
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد دومنوبت  1187 كردستان 
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمان روزانه 1188
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 1189
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 1190
بابكاي پسران شهر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 1191
كرمان روزانه 1192 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 1193 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان روزانه 1194 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 1195 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمان نوبت دوم 1196
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 1197
اي پسران شهر بابك فني و حرفه آموزشكده 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 1198
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 1199
كرمان نوبت دوم 1200 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 1201 )س(فاطمه حضرت - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 1202 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 1203 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1204
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي بهمنيارمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1205
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1206
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1207
100 - زن مرد رفسنجان - جعفري غيرانتفاعي عالمه مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1208
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي مهر آوران مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1209
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1210
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 1211
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 1212
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 1213
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 1214
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 1215
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 1216
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 1217
اي پسران ياسوج فني و حرفه آموزشكده 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 1218
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 1219
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 1220
آباد كتول علياي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 1221
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان روزانه 1222
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 1223
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 1224
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 1225
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان نوبت دوم 1226
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان نوبت دوم 1227
100 - زن مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1228
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1229
100 - زن مرد بندرگز -غيرانتفاعي هيركانيا مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1230
گيالن روزانه 1231 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  حرفهآموزشكده فني و  18 - - مرد
گيالن روزانه 1232 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 1233
پسران بندرانزلياي  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 1234
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 1235
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 1236
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 1237
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27   صفحه

 الكترونيك عموميالكترونيك ـ  - 11  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 1238
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 1239
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 1240
گيالن نوبت دوم 1241 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
گيالن نوبت دوم 1242 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 1243
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 1244
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 1245
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 1246
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 1247
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 1248
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 1249
سرا اي پسران صومعه  حرفهدانشكده فني و  - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 1250
100 - زن مرد الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1251
100 - زن مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1252
100 - زن مرد الهيجان - غيرانتفاعي ديلمان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1253
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي سيماي دانش مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1254
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي كادوس مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1255
100 - زن مرد بندرانزلي - غيرانتفاعي موج مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1256
100 - زن مرد اشرفيهآستانه  -غيرانتفاعي مهر آستان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1257
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 21 - - مرد لرستان روزانه 1258
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 21 - مرد لرستان روزانه 1259
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 1260
اي پسران خرم آباد و حرفه آموزشكده فني - 25 - مرد لرستان روزانه 1261
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد لرستان نوبت دوم 1262
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد لرستان نوبت دوم 1263
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد لرستان نوبت دوم 1264
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد لرستان نوبت دوم 1265
100 - زن مرد بروجرد - غيرانتفاعي آفرينش مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 1266
مازندران روزانه 1267 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران روزانه 1268 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  حرفهآموزشكده فني و  - 36 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1269
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1270
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1271
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1272
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1273
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1274
اي دختران ساري حرفهآموزشكده فني و  30 - زن - مازندران روزانه 1275
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1276
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1277
مازندران نوبت دوم 1278 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران نوبت دوم 1279 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1280
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1281
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1282
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1283
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1284
دو سارياي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1285
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران نوبت دوم 1286
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1287
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1288
100 - زن مرد نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مازندران غيرانتفاعي 1289
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1290
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1291
100 - زن مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1292
100 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1293
100 - زن مرد بهشهر -غيرانتفاعي تميشان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1294
100 - زن مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1295
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1296
100 - زن مرد تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1297
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1298
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1299
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1300
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صنعتي قائم مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1301
100 - زن مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1302
100 - زن مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1303
100 - زن مرد الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1304
100 - زن مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1305
100 - زن مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1306
100 - زن مرد ساري - غيرانتفاعي هدف مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1307
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 1308
كبيرامير  -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 1309
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد مركزي روزانه 1310
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد مركزي روزانه 1311
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 1312
امير كبير -اي پسران اراك  حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 1313
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد مركزي نوبت دوم 1314
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد مركزي نوبت دوم 1315
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1316
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28   صفحه

 الكترونيك ـ الكترونيك عمومي - 11  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد زرنديه –غيرانتفاعي زرنديه مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1317
100 - زن مرد ساوه -رازي غيرانتفاعي فخر مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1318
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فن ودانش مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1319
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر اراكمؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1320
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 1321
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 1322
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 1323
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان روزانه 1324
شهيد كراني -بندرعباس اي پسران  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 1325
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 1326
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 1327
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد دومنوبت  1328 هرمزگان 
100 - زن مرد بندرعباس -غيرانتفاعي نداي دانش مؤسسه  هرمزگان غيرانتفاعي 1329
همدان روزانه 1330 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
همدان روزانه 1331 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
همدان نوبت دوم 1332 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
همدان نوبت دوم 1333 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
100 - زن مرد نهاوند - غيرانتفاعي اميد مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 1334
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 1335
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1336
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 1337
يزد روزانه 1338 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد
يزد روزانه 1339 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 1340
شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 1341
يزد نوبت دوم 1342 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 1343 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 راديو و تلويزيون ـالكترونيك  - 11
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1344
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1345
100 - - مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 1346
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 1347
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 1348
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 1349
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 1350
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1351

 )ICT( ارتباطات و فنّاوري اطالعات - 11
آذربايجان غربي روزانه 1352 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 1353 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1354 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1355 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
تهران روزانه 1356 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران روزانه 1357 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - زن - تهران روزانه 1358
تهران نوبت دوم 1359 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران نوبت دوم 1360 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 1361
فارس روزانه 1362 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 1363 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
فارس نوبت دوم 1364 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 1365 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 1366
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 1367
كرمان روزانه 1368 شهيد چمران - پسران شماره يك كرمان  اي دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 1369 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 1370
بابكاي پسران شهر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 1371
كرمان نوبت دوم 1372 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 1373 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1374
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1375
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1376
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1377
همدان روزانه 1378 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد
همدان روزانه 1379 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 1380 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان نوبت دوم 1381 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 الكترونيك و ابزار دقيق ـبرق  - 11
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 1382
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 1383
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 1384
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 1385
خوزستان روزانه 1386 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 1387 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
خوزستان نوبت دوم 1388 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 1389 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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29   صفحه

 الكترونيك و ابزار دقيق ـبرق  - 11  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
فارس روزانه 1390 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 1391 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
فارس نوبت دوم 1392 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 1393 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
يزد روزانه 1394 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 1395 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 1396 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 1397 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 آزمايشگاه تشخيص پزشكي ـ تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي - 11
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1398
اي قاين حرفهآموزشكده فني و  - 60 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1399
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1400
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1401
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 1402
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 1403
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 1404
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 1405

 سيسات الكتريكيأت ـالكتروتكنيك  - 12
100 - - مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1406
100 - - مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1407
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 1408
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 1409
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 1410
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 1411
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1412
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 1413
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1414
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 1415
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1416
100 - - مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1417
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي چهلستون مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1418
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1419
100 - - مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1420
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1421
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1422
تهران روزانه 1423 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  و حرفهدانشكده فني  36 - - مرد
تهران نوبت دوم 1424 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1425
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1426
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1427
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1428
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1429
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 1430
خراسان رضوي روزانه 1431 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 1432 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  حرفهدانشكده فني و  - 15 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1433
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1434
خراسان رضوي نوبت دوم 1435 شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 1436 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - - مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 1437
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1438
100 - - مرد تربت جام -غيرانتفاعي وحدت مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1439
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 1440
دارالفنون -پسران بجنورد اي  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 1441
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 1442
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 1443
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1444
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1445
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1446
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1447
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 1448
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 1449
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 1450
دزفول اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 1451
100 - - مرد اهواز -غيرانتفاعي كارون مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 1452
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1453
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1454
اي پسران سمنان حرفهآموزشكده فني و  34 - - مرد سمنان روزانه 1455
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 1456
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 1457
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 1458
100 - - مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 1459
وبلوچستان سيستان روزانه 1460 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 1461 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1462 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1463 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس روزانه 1464
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30   صفحه

 سيسات الكتريكيأت ـالكتروتكنيك  -  12  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس روزانه 1465
اي پسران داراب حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد فارس روزانه 1466
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 1467
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد فارس روزانه 1468
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد فارس روزانه 1469
اي پسران ممسني و حرفهآموزشكده فني  40 - - مرد فارس روزانه 1470
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد فارس روزانه 1471
فارس روزانه 1472 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
فارس روزانه 1473 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 1474
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 1475
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 1476
پسران داراباي  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 1477
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد فارس نوبت دوم 1478
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد فارس نوبت دوم 1479
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 1480
اي پسران ممسني و حرفهآموزشكده فني  - 35 - مرد فارس نوبت دوم 1481
فارس نوبت دوم 1482 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
فارس نوبت دوم 1483 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي اكباتان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1484
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1485
100 - - مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1486
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1487
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1488
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1489
100 - - مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 1490
100 - - مرد قزوين -كوثر غيرانتفاعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1491
100 - - مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 1492
100 - - مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 1493
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 1494
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان روزانه 1495
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 1496
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 1497
كرمان روزانه 1498 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 1499 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
كرمان نوبت دوم 1500 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 1501 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1502
100 - - مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1503
100 - - مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1504
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1505
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1506
آباداي پسران خرم  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد لرستان روزانه 1507
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد لرستان روزانه 1508
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان نوبت دوم 1509
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان نوبت دوم 1510
اي پسران بابل فني و حرفهآموزشكده  40 - - مرد مازندران روزانه 1511
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1512
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1513
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1514
مازندران روزانه 1515 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 1516 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1517
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1518
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1519
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1520
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1521
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1522
مازندران نوبت دوم 1523 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 1524 )ع(محمدباقرامام  -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1525
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1526
100 - - مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1527
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1528
100 - - مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1529
100 - - مرد تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1530
100 - - مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1531
100 - - مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1532
100 - - مرد محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1533
100 - - مرد ساري - هدف غيرانتفاعي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1534
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي انرژي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1535
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1536
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 1537
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 1538
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 1539
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 1540
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 1541
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 1542
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد همدان روزانه 1543
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31   صفحه

 سيسات الكتريكيأت ـالكتروتكنيك  -  12  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد همدان روزانه 1544
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 1545
پسران ماليراي  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 1546
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد همدان نوبت دوم 1547
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد همدان نوبت دوم 1548
100 - - مرد همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 1549
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1550
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 1551
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1552
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد روزانه 1553
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1554
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 1555
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد يزد نوبت دوم 1556
شريف -اي پسران ابركوه  حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد يزد نوبت دوم 1557
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد نوبت دوم 1558
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 1559
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد يزد نوبت دوم 1560
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 1561

 برق صنعتي ـالكتروتكنيك  - 12
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1562
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1563
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 38 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1564
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 37 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1565
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 30 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1566
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 1567
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1568
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1569
شماره يك تبريزاي پسران  آموزشكده فني و حرفه 37 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1570
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 38 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1571
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 10 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1572
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 10 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 1573
100 - - مرد تبريز -غيرانتفاعي رشديه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1574
100 - - مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1575
100 - - مرد غيرانتفاعي صنعتي مراغهمؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1576
100 - - مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1577
آذربايجان غربي روزانه 1578 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 1579 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1580 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1581 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1582
100 - - مرد اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1583
100 - - مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1584
100 - - مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1585
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل روزانه 1586
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل روزانه 1587
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل نوبت دوم 1588
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اردبيل نوبت دوم 1589
100 - - مرد پارس آباد -غيرانتفاعي مغان مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 1590
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 1591
شاهين شهراي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 1592
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد اصفهان روزانه 1593
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان روزانه 1594
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد اصفهان روزانه 1595
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد اصفهان روزانه 1596
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 1597
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 1598
اي پسران گلپايگان و حرفهآموزشكده فني  50 - - مرد اصفهان روزانه 1599
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 50 - مرد اصفهان روزانه 1600
اصفهان روزانه 1601 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 1602 شهيد محسن مهاجر -اصفهان اي پسران شماره يك  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1603
اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 1604
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1605
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان نوبت دوم 1606
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1607
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد اصفهان نوبت دوم 1608
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1609
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 1610
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد اصفهان نوبت دوم 1611
پسران گلپايگاناي  آموزشكده فني و حرفه - 50 - مرد اصفهان نوبت دوم 1612
اصفهان نوبت دوم 1613 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 1614 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 16 - مرد
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1615
100 - - مرد شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1616
100 - - مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1617
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي چهلستون مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1618
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1619
100 - - مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1620
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32   صفحه

 برق صنعتي ـالكتروتكنيك  -  12  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد نايين –غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1621
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1622
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 1623
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 37 - - مرد البرز روزانه 1624
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد البرز نوبت دوم 1625
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 1626
ايالم اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 1627
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم نوبت دوم 1628
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 1629
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 1630
اي پسران بوشهر حرفهآموزشكده فني و  - 18 - مرد بوشهر روزانه 1631
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 1632
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 1633
100 - - مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 1634
100 - - مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 1635
100 - - مرد برازجان -غيرانتفاعي رهجويان دانش مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 1636
تهران روزانه 1637 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
تهران نوبت دوم 1638 انقالب اسالمي -يك تهران اي پسران شماره  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 42 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 1639
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 42 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 1640
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 42 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 1641
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 42 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 1642
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1643
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1644
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1645
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1646
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1647
ابن حسام -اي پسران بيرجند  فني و حرفهآموزشكده  - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1648
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1649
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1650
100 - - مرد فردوس -غيرانتفاعي پيروزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 1651
100 - - مرد بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 1652
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1653
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 1654
خراسان رضوي روزانه 1655 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 1656 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1657
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 1658
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1659
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي روزانه 1660
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 1661
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 1662
خراسان رضوي روزانه 1663 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 1664 محمد منتظريشهيد  -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1665
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1666
خراسان رضوي نوبت دوم 1667 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 1668 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1669
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1670
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1671
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1672
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1673
اي پسران نيشابور فني و حرفه آموزشكده - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 1674
خراسان رضوي نوبت دوم 1675 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 1676 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1677
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي اسرار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1678
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي بهار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1679
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - - مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 1680
100 - - مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1681
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي خاوران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1682
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1683
100 - - مرد نيشابور - غيرانتفاعي سبحان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1684
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1685
100 - - مرد تربت جام -غيرانتفاعي وحدت مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 1686
پسران شيرواناي  آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 1687
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 1688
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 1689
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد شماليخراسان  نوبت دوم 1690
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان روزانه 1691
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 1692
خوزستان روزانه 1693 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 1694 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان نوبت دوم 1695
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد دومنوبت  1696 خوزستان 
خوزستان نوبت دوم 1697 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 1698 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد اهواز -غيرانتفاعي كارون مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 1699
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 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 1700
پسران زنجاناي  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 1701
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 1702
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 1703
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1704
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1705
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 1706
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 1707
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 1708
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 1709
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 1710
100 - - مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 1711
100 - - مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 1712
100 - - مرد دامغان -غيرانتفاعي توران مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 1713
100 - - مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 1714
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 1715
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 1716
وبلوچستان سيستان روزانه 1717 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 1718 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي پسران زابل حرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1719
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1720
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1721 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 1722 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 1723
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 1724
اي پسران داراب فني و حرفه آموزشكده 30 - - مرد فارس روزانه 1725
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 1726
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 1727
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 1728
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد فارس روزانه 1729
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد فارس روزانه 1730
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد فارس روزانه 1731
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد فارس روزانه 1732
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد فارس روزانه 1733
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد فارس روزانه 1734
فارس روزانه 1735 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
فارس روزانه 1736 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد فارس نوبت دوم 1737
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد فارس نوبت دوم 1738
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 1739
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 1740
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 1741
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 1742
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد فارس نوبت دوم 1743
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد فارس نوبت دوم 1744
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 1745
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 1746
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد دومنوبت  1747 فارس 
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد فارس نوبت دوم 1748
فارس نوبت دوم 1749 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
فارس نوبت دوم 1750 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
100 - - مرد مهر فارس - غيرانتفاعي پارس مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 1751
100 - - مرد المرد -غيرانتفاعي تابناك مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 1752
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين روزانه 1753
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين روزانه 1754
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين نوبت دوم 1755
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين نوبت دوم 1756
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي اكباتان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1757
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي اوج مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1758
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1759
100 - - مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1760
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1761
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1762
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1763
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1764
اقباليه قزوين -غيرانتفاعي عالمه مجلسي مؤسسه  80 - - مرد قزوين غيرانتفاعي 1765
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1766
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1767
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1768
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 1769
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 1770
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 1771
100 - - مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 1772
100 - - مرد قم -شهاب دانش غيرانتفاعي مؤسسه  قم غيرانتفاعي 1773
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 1774
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان روزانه 1775
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 1776
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 1777
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 1778
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34   صفحه

 برق صنعتي ـالكتروتكنيك  -  12  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 1779
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 1780
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 1781
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمان روزانه 1782
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 1783
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان روزانه 1784
سيرجاناي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان روزانه 1785
كرمان روزانه 1786 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 1787 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 1788
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 1789
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 1790
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 1791
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمان نوبت دوم 1792
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 1793
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان نوبت دوم 1794
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان نوبت دوم 1795
كرمان نوبت دوم 1796 شهيد چمران - پسران شماره يك كرمان اي  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 1797 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1798
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي بهمنيارمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1799
100 - - مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1800
100 - - مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1801
100 - - مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1802
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 1803
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمانشاه روزانه 1804
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد كرمانشاه روزانه 1805
يك كرمانشاهاي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 1806
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 1807
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 1808
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 1809
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 1810
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 1811
100 - - مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 1812
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 1813
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 1814
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 1815
اي پسران ياسوج فني و حرفهآموزشكده  - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 1816
100 - - مرد ياسوج -غيرانتفاعي پويا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 1817
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 1818
آباد كتول علياي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 1819
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد گلستان روزانه 1820
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد گلستان روزانه 1821
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 1822
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 1823
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد گلستان نوبت دوم 1824
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد گلستان نوبت دوم 1825
100 - - مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1826
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1827
100 - - مرد كردكوي -غيرانتفاعي كميل مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1828
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1829
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1830
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي ميرداماد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 1831
بندرگز -غيرانتفاعي هيركانيا مؤسسه  - 100 - مرد گلستان غيرانتفاعي 1832
گيالن روزانه 1833 )ع(امام صادق -  اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
گيالن روزانه 1834 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 1835
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 1836
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن روزانه 1837
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن روزانه 1838
گيالن نوبت دوم 1839 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
گيالن نوبت دوم 1840 )ع(امام صادق - پسران آستانه اشرفيه اي  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 1841
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 1842
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن نوبت دوم 1843
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن نوبت دوم 1844
100 - - مرد رشت -غيرانتفاعي احرار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1845
100 - - مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1846
100 - - مرد لنگرود -غيرانتفاعي قدير مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1847
100 - - مرد رشت - غيرانتفاعي كادوس مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1848
100 - - مرد بندرانزلي - غيرانتفاعي موج مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1849
100 - - مرد آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1850
100 - - مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 1851
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد لرستان روزانه 1852
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد لرستان روزانه 1853
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 1854
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 1855
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد لرستان نوبت دوم 1856
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد لرستان نوبت دوم 1857
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35   صفحه

 برق صنعتي ـالكتروتكنيك  -  12  ادامه

 جنس پذيرش
پذيرش ظرفيت 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان نوبت دوم 1858
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 1859
100 - - مرد بروجرد - غيرانتفاعي آفرينش مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 1860
100 - - مرد كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 1861
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1862
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1863
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1864
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1865
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1866
مالصدرا -اي پسران رامسر  حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد مازندران روزانه 1867
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1868
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1869
مازندران روزانه 1870 )ع(امام محمدباقر -ساري اي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 1871 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1872
محموداباداي پسران  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1873
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1874
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1875
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1876
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1877
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1878
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1879
پسران شماره دو سارياي  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1880
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1881
مازندران نوبت دوم 1882 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 1883 )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1884
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1885
100 - - مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1886
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1887
100 - - مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1888
100 - - مرد بهشهر -غيرانتفاعي تميشان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1889
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1890
100 - - مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1891
100 - - مرد رامسر - غيرانتفاعي رحمان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1892
100 - - مرد تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1893
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1894
100 - - مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1895
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1896
100 - - مرد قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1897
100 - - مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1898
100 - - مرد چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1899
100 - - مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1900
100 - - مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1901
100 - - مرد محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1902
100 - - مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1903
100 - - مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1904
100 - - مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1905
100 - - مرد ساري - غيرانتفاعي هدف مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 1906
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 1907
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 1908
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد مركزي روزانه 1909
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد مركزي روزانه 1910
امير كبير -اي پسران اراك  فني و حرفهآموزشكده  25 - - مرد مركزي نوبت دوم 1911
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 1912
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد مركزي نوبت دوم 1913
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد دوم نوبت 1914 مركزي 
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1915
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1916
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي فن ودانش مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 1917
ميناباي پسران  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 1918
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان روزانه 1919
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 1920
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان نوبت دوم 1921
100 - - مرد بندرعباس -غيرانتفاعي نداي دانش مؤسسه  هرمزگان غيرانتفاعي 1922
همدان روزانه 1923 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان روزانه 1924 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران نهاوند حرفه آموزشكده فني و 22 - - مرد همدان روزانه 1925
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد همدان روزانه 1926
همدان نوبت دوم 1927 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان نوبت دوم 1928 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد همدان نوبت دوم 1929
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد همدان نوبت دوم 1930
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1931
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 1932
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1933
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 1934
تفتاي پسران  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد يزد روزانه 1935
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد روزانه 1936
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36   صفحه

 برق صنعتي ـالكتروتكنيك  -  12  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
يزد روزانه 1937 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  حرفهدانشكده فني و  40 - - مرد
يزد روزانه 1938 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد يزد نوبت دوم 1939
شريف -ابركوه اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 1940
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 1941
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 1942
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد يزد نوبت دوم 1943
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 1944
يزد نوبت دوم 1945 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 1946 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد يزد غيرانتفاعي 1947 )محل تحصيل واحد مركزي يزد(غيرانتفاعي علم و هنر دانشگاه 

 )گرايش توزيع(قدرت  ـبرق  - 12
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1948
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1949
اي طبس حرفهآموزشكده فني و  60 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1950
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1951
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد گيالن روزانه 1952
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن روزانه 1953
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد گيالن نوبت دوم 1954
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن نوبت دوم 1955
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 1956
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 1957
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد لرستان نوبت دوم 1958
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد لرستان نوبت دوم 1959

 )گرايش پست و انتقال(قدرت  ـبرق  - 12
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 1960
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 1961
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 1962
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 1963
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 1964
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 1965
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 1966
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 1967
پسران ماليراي  آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 1968
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 1969
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 1970
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 1971
شريف -اي پسران ابركوه  حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد يزد روزانه 1972
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 1973
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 1974
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد روزانه 1975
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد يزد نوبت دوم 1976
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 1977
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد نوبت دوم 1978
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 1979

 )گرايش برق(سيسات أبرق و ت - 12
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 1980
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان جنوبي روزانه 1981
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1982
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 1983
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 1984
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 1985
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد دوم نوبت 1986 كرمان 
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 1987
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 1988
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 1989
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 1990
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 1991
يزد روزانه 1992 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 1993 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 1994 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 1995 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 نصب و تعمير آسانسور و پله برقي - 12
آذربايجان غربي روزانه 1996 قاضي طباطباييشهيد  -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 1997 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1998 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 1999 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2000
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2001
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2002
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2003
كرمان روزانه 2004 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 2005 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
كرمان نوبت دوم 2006 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 2007 چمرانشهيد  - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
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37   صفحه

 نصب و تعمير آسانسور و پله برقي -  12  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 2008
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 2009
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 2010
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 2011
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 2012
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 2013
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 2014
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 2015

 هاي الكتريكي تعمير و نگهداري ماشين - 12
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2016
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2017
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد جنوبيخراسان  روزانه 2018
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2019
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2020
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2021
اي پسران سبزوار حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 2022
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2023
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2024
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 2025
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 2026
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2027
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2028
اي پسران مرودشت فني و حرفهآموزشكده  28 - - مرد فارس روزانه 2029
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد فارس روزانه 2030
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد فارس نوبت دوم 2031
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد فارس نوبت دوم 2032
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2033
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2034
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد كرمانشاه روزانه 2035
كرمانشاهاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمانشاه روزانه 2036
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 2037
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 2038
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2039
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2040
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2041
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2042
اي پسران بابل و حرفه آموزشكده فني 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2043
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2044
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2045
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2046
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 2047
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 2048
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد مركزي نوبت دوم 2049
ساوهاي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد مركزي نوبت دوم 2050
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد يزد روزانه 2051
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد روزانه 2052
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد يزد نوبت دوم 2053
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 2054

 نرم افزار كامپيوتر - 14
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2055
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2056
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد شرقيآذربايجان  روزانه 2057
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2058
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2059
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2060
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2061
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2062
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 2063
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 2064
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 2065
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - آذربايجان شرقي روزانه 2066
اي پسران اهر حرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2067
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2068
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2069
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2070
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2071
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2072
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2073
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2074
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 2075
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - دوم نوبت 2076 آذربايجان شرقي 
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 2077
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 2078
100 - زن مرد تبريز - غيرانتفاعي اسوه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2079
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي دانشوران مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2080
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي رشديه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2081
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2082



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

38   صفحه

 نرم افزار كامپيوتر -  14  ادامه

پذيرش جنس  
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد اهر -الدين محمود اهري  غيرانتفاعي شيخ شهاب مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2083
100 - زن مرد غيرانتفاعي صنعتي مراغهمؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2084
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي علم و فناوري شمس مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2085
100 - زن مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2086
آذربايجان غربي روزانه 2087 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 2088 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - آذربايجان غربي روزانه 2089
اروميهاي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 2090
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - آذربايجان غربي روزانه 2091
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - آذربايجان غربي روزانه 2092
آذربايجان غربي روزانه 2093 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 2094 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 2095 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 2096 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  حرفه آموزشكده فني و - 35 - مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 2097
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 2098
اي دختران خوي حرفهآموزشكده فني و  35 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 2099
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 2100
آذربايجان غربي نوبت دوم 2101 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 2102 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  حرفهدانشكده فني و  - 40 - مرد
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آذرآبادگان مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2103
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2104
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2105
100 - زن مرد خوي -غيرانتفاعي شمس تبريزي مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2106
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2107
100 - زن مرد سلماس -معراج  غيرانتفاعيمؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2108
100 - زن مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2109
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي نژند مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2110
100 - زن مرد خوي - غيرانتفاعي عالمه خويي مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2111
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل روزانه 2112
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل روزانه 2113
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - اردبيل روزانه 2114
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل نوبت دوم 2115
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل نوبت دوم 2116
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - اردبيل نوبت دوم 2117
100 - زن مرد پارس آباد -غيرانتفاعي مغان مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 2118
100 - زن مرد اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 2119
100 - زن مرد اردبيل - غيرانتفاعي نوين مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 2120
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان روزانه 2121
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان روزانه 2122
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 2123
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 2124
شهيد رجايي - اي پسران كاشان آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 2125
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 2126
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان روزانه 2127
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان روزانه 2128
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 2129
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 2130
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 2131
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 2132
اصفهان روزانه 2133 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 2134 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان نوبت دوم 2135
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان نوبت دوم 2136
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 2137
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان نوبت دوم 2138
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 2139
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 2140
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان نوبت دوم 2141
دختران خوانساراي  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان نوبت دوم 2142
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 2143
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 2144
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 2145
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 2146
اصفهان نوبت دوم 2147 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 2148 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 16 - مرد
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2149
100 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2150
100 - زن مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2151
100 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2152
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي چهلستون مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2153
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2154
100 - زن مرد كاشان - غيرانتفاعي سينا مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2155
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي صبح صادق مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2156
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2157
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2158
100 - زن مرد شاهين شهر اصفهان - غيرانتفاعي عقيق مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2159
100 - زن مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2160
100 - زن مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2161
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39   صفحه

 نرم افزار كامپيوتر -  14  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد اصفهان –غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2162
100 - زن - اصفهان غيرانتفاعي 2163 اصفهانخميني شهر  -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي فيض االسالم مؤسسه 
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2164
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد البرز روزانه 2165
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد البرز روزانه 2166
اي دختران كرج حرفهآموزشكده فني و  23 - زن - البرز روزانه 2167
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 23 زن - البرز روزانه 2168
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد البرز نوبت دوم 2169
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد البرز نوبت دوم 2170
اي دختران كرج حرفهآموزشكده فني و  18 - زن - البرز نوبت دوم 2171
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - البرز نوبت دوم 2172
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 2173
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 2174
اي دختران ايالم فني و حرفهآموزشكده  35 - زن - ايالم روزانه 2175
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم روزانه 2176
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم نوبت دوم 2177
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 2178
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم نوبت دوم 2179
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم نوبت دوم 2180
100 - زن مرد ايالم -غيرانتفاعي باختر مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 2181
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 2182
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 2183
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر روزانه 2184
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر روزانه 2185
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 2186
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 2187
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر نوبت دوم 2188
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر نوبت دوم 2189
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 2190
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 2191
تهران روزانه 2192 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران روزانه 2193 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 2194
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران روزانه 2195
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران روزانه 2196
تهران روزانه 2197 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
تهران نوبت دوم 2198 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران نوبت دوم 2199 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - تهران نوبت دوم 2200
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - تهران نوبت دوم 2201
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 2202
تهران نوبت دوم 2203 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2204
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2205
اي پسران شهركرد فني و حرفهآموزشكده  25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2206
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2207
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 2208
جونقاناي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 2209
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 2210
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 2211
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2212
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2213
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2214
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2215
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2216
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2217
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2218
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2219
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2220
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2221
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 55 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2222
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2223
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - خراسان جنوبي روزانه 2224
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - خراسان جنوبي روزانه 2225
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2226
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2227
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 2228
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 2229
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2230
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2231
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 55 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2232
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2233
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 2234
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 2235
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد جنوبيخراسان  نوبت دوم 2236
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2237
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 2238
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 2239
100 - زن مرد فردوس -پيروزان غيرانتفاعي مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 2240
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اول دوم زن مرد
100 - زن مرد بيرجند –غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  جنوبيخراسان  غيرانتفاعي 2241
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان رضوي روزانه 2242
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان رضوي روزانه 2243
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2244
حيدريه اي تربت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان رضوي روزانه 2245
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2246
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 2247
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2248
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 2249
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2250
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي روزانه 2251
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2252
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خراسان رضوي روزانه 2253
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خراسان رضوي روزانه 2254
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خراسان رضوي روزانه 2255
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - خراسان رضوي روزانه 2256
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - خراسان رضوي روزانه 2257
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 2258
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي روزانه 2259
خراسان رضوي روزانه 2260 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 2261 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
حيدريهاي تربت  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2262
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2263
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2264
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2265
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2266
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2267
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2268
قوچان اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2269
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2270
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2271
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2272
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2273
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2274
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2275
دختران مشهد اي آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2276
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2277
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2278
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - رضويخراسان  نوبت دوم 2279
خراسان رضوي نوبت دوم 2280 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 2281 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - زن مرد مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2282
100 - زن مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2283
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي اسرار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2284
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي اقبال الهوري مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2285
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي بهار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2286
100 - زن مرد غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارمؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2287
100 - زن مرد گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2288
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2289
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي توس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2290
100 - زن - )ويژه خواهران(مشهد - غيرانتفاعي حكيم طوس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2291
100 - زن مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2292
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2293
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي خردگرايان مطهر مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2294
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2295
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي فردوس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2296
100 - زن مرد تربت جام -غيرانتفاعي وحدت مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2297
100 - زن مرد كاشمر -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2298
100 - زن مرد گلبهار -غيرانتفاعي سناباد مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 2299
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 2300
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 2301
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 2302
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 2303
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 2304
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 2305
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان شمالي روزانه 2306
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان شمالي روزانه 2307
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2308
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2309
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2310
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2311
اي پسران شيروان فني و حرفهآموزشكده  18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2312
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2313
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - خراسان شمالي نوبت دوم 2314
انقالب اسالمي -دختران بجنورد اي  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - خراسان شمالي نوبت دوم 2315
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 2316
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 2317
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 2318
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 2319
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اول دوم زن مرد
خوزستان روزانه 2320 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  حرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد
خوزستان روزانه 2321 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 2322
دختران اهوازاي  آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 2323
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 2324
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 2325
خوزستان نوبت دوم 2326 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 2327 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 2328
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 2329
100 - زن مرد خرمشهر - غيرانتفاعي اروندان مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 2330
100 - زن مرد خوزستان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 2331
100 - زن مرد اهواز -غيرانتفاعي كارون مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 2332
100 - زن مرد آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 2333
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 2334
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 2335
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 2336
)عج(قائم -اي دختران زنجان  حرفهآموزشكده فني و  - 30 زن - زنجان روزانه 2337
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 2338
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 2339
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان نوبت دوم 2340
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 2341
100 - زن مرد ابهر -غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 2342
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 2343
100 - زن مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 2344
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 2345
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(غيرانتفاعي كار مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 2346
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 2347
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 2348
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 21 - زن - سمنان روزانه 2349
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 21 زن - سمنان روزانه 2350
شاهروداي دختران  آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 2351
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 2352
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 2353
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 2354
اي دختران سمنان حرفهآموزشكده فني و  19 - زن - سمنان نوبت دوم 2355
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 19 زن - سمنان نوبت دوم 2356
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 2357
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 2358
100 - زن مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 2359
100 - زن مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2360
100 - زن مرد شاهرود -غيرانتفاعي برآيند مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2361
100 - زن مرد دامغان -غيرانتفاعي توران مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2362
100 - زن مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2363
100 - زن مرد ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2364
100 - زن مرد سمنان - غيرانتفاعي فضيلت مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2365
100 - زن مرد سمنان -غيرانتفاعي كومش مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 2366
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 2367
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 2368
وبلوچستان سيستان روزانه 2369 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 2370 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - وبلوچستان سيستان روزانه 2371
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - وبلوچستان سيستان روزانه 2372
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2373
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2374
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2375 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2376 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2377
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2378
100 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي شكوه شرق مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 2379
100 - زن مرد زاهدان - غيرانتفاعي هاتف مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 2380
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 2381
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 2382
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس روزانه 2383
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس روزانه 2384
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 2385
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 2386
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس روزانه 2387
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس روزانه 2388
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 2389
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 2390
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس روزانه 2391
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس روزانه 2392
فارس روزانه 2393 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
فارس روزانه 2394 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد فارس نوبت دوم 2395
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد فارس نوبت دوم 2396
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 2397
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 2398
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42   صفحه

 نرم افزار كامپيوتر -  14  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 2399
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 2400
اي دختران اقليد فني و حرفهآموزشكده  40 - زن - فارس نوبت دوم 2401
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس نوبت دوم 2402
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 2403
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 2404
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس نوبت دوم 2405
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس نوبت دوم 2406
فارس نوبت دوم 2407 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
فارس نوبت دوم 2408 شهيد باهنر -يك شيراز اي پسران شماره  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2409
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2410
100 - زن مرد جهرم -غيرانتفاعي انديشه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2411
100 - زن مرد مهر فارس - غيرانتفاعي پارس مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2412
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي پيشتازان مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2413
100 - زن مرد المرد -غيرانتفاعي تابناك مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2414
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي زند دانش گستر مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 2415
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين روزانه 2416
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين روزانه 2417
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 2418
قزويناي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 2419
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين نوبت دوم 2420
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين نوبت دوم 2421
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 2422
اي دختران قزوين حرفهآموزشكده فني و  - 20 زن - قزوين نوبت دوم 2423
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2424
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي اوج مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2425
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي بصير مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2426
100 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2427
100 - زن مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2428
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2429
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2430
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2431
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي عالمه دهخدا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2432
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2433
اقباليه قزوين -غيرانتفاعي عالمه مجلسي مؤسسه  80 - زن مرد قزوين غيرانتفاعي 2434
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2435
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2436
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2437
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2438
100 - زن مرد تاكستان -غيرانتفاعي نيكان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2439
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 2440
دختران قماي  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - قم روزانه 2441
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 2442
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - قم نوبت دوم 2443
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 2444
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 2445
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كردستان روزانه 2446
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد كردستان روزانه 2447
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 2448
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  فني و حرفهآموزشكده  - 25 - مرد كردستان روزانه 2449
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كردستان روزانه 2450
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كردستان نوبت دوم 2451
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد كردستان نوبت دوم 2452
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 2453
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 2454
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كردستان نوبت دوم 2455
100 - زن مرد قروه -غيرانتفاعي ايرانمهر مؤسسه  كردستان غيرانتفاعي 2456
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 2457
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان روزانه 2458
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 2459
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 2460
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان روزانه 2461
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان روزانه 2462
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 2463
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 2464
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان روزانه 2465
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان روزانه 2466
كرمان روزانه 2467 )س(فاطمهحضرت  - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 2468 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان روزانه 2469 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 2470 چمرانشهيد  - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 2471
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان نوبت دوم 2472
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 2473
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 2474
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان نوبت دوم 2475
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان نوبت دوم 2476
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 2477
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 كامپيوترنرم افزار  -  14  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 2478
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان نوبت دوم 2479
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان نوبت دوم 2480
كرمان نوبت دوم 2481 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 2482 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 2483 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  فني و حرفهدانشكده  40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 2484 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2485
100 - زن مرد كرمان -بهمنيارغيرانتفاعي مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2486
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2487
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2488
100 - زن مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2489
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2490
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي مهر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2491
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي مهر آوران مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2492
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2493
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي نگين مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 2494
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 2495
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 2496
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كرمانشاه روزانه 2497
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 2498
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 2499
اي دختران كرمانشاه حرفهآموزشكده فني و  - 40 زن - كرمانشاه نوبت دوم 2500
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 2501
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 2502
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي شهيد رضايي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 2503
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 2504
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 2505
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 2506
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 2507
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 2508
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 2509
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 24 - زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 2510
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 24 زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 2511
100 - زن مرد ياسوج -غيرانتفاعي پويا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 2512
100 - زن مرد ياسوج -غيرانتفاعي دانا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 2513
100 - زن مرد ياسوج -غيرانتفاعي فروغ دانش مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 2514
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 2515
آباد كتول اي پسران علي حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد گلستان روزانه 2516
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد گلستان روزانه 2517
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد گلستان روزانه 2518
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 2519
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 2520
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان روزانه 2521
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان روزانه 2522
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان روزانه 2523
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 2524
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 2525
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 2526
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد گلستان نوبت دوم 2527
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد گلستان نوبت دوم 2528
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 2529
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 2530
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان نوبت دوم 2531
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان نوبت دوم 2532
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان نوبت دوم 2533
)ع(امام علي -پسران كردكوي  اي دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان نوبت دوم 2534
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي بهاران مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2535
100 - زن مرد گرگان - غيرانتفاعي حكيم جرجاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2536
100 - زن مرد غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2537
100 - زن مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2538
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2539
100 - زن مرد كردكوي -غيرانتفاعي كميل مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2540
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2541
100 - زن مرد گرگان - غيرانتفاعي المعي گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2542
100 - زن مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2543
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي ميرداماد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2544
100 - زن مرد مينودشت -غيرانتفاعي ميالد گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 2545
بندرگز -غيرانتفاعي هيركانيا مؤسسه  - 100 زن مرد گلستان غيرانتفاعي 2546
گيالن روزانه 2547 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
گيالن روزانه 2548 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 2549
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 2550
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 2551
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 2552
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 2553
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 2554
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - گيالن روزانه 2555
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - گيالن روزانه 2556
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 نرم افزار كامپيوتر -  14  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 2557
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 2558
گيالن نوبت دوم 2559 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
گيالن نوبت دوم 2560 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  فني و حرفه آموزشكده - 18 - مرد
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 2561
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 2562
اي پسران رشت حرفهآموزشكده فني و  18 - - مرد گيالن نوبت دوم 2563
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 2564
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 2565
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 2566
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - گيالن نوبت دوم 2567
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - گيالن نوبت دوم 2568
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 2569
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 2570
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي احرار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2571
100 - زن مرد الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2572
100 - زن مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2573
100 - زن مرد الهيجان - غيرانتفاعي ديلمان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2574
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي راهبرد شمال مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2575
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي سيماي دانش مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2576
100 - زن مرد آستارا - غيرانتفاعي شهريار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2577
100 - زن مرد لنگرود -غيرانتفاعي قدير مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2578
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي كادوس مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2579
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي كوشيار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2580
100 - زن مرد بندرانزلي - غيرانتفاعي موج مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2581
100 - زن مرد آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2582
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليمؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2583
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2584
پسران بروجرداي  آموزشكده فني و حرفه 21 - - مرد لرستان روزانه 2585
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 21 - مرد لرستان روزانه 2586
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 2587
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 2588
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 2589
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 2590
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - لرستان روزانه 2591
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - لرستان روزانه 2592
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - لرستان روزانه 2593
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - لرستان روزانه 2594
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد لرستان نوبت دوم 2595
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد لرستان نوبت دوم 2596
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد لرستان نوبت دوم 2597
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد لرستان نوبت دوم 2598
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان نوبت دوم 2599
اي پسران دورود و حرفهآموزشكده فني  - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 2600
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - لرستان نوبت دوم 2601
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - لرستان نوبت دوم 2602
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - لرستان نوبت دوم 2603
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - لرستان نوبت دوم 2604
100 - زن مرد بروجرد - غيرانتفاعي آفرينش مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 2605
100 - زن مرد كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 2606
100 - زن مرد بروجرد -غيرانتفاعي ياسين مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 2607
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2608
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2609
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2610
اي پسران بهشهر و حرفه آموزشكده فني - 40 - مرد مازندران روزانه 2611
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2612
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2613
مازندران روزانه 2614 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 2615 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 2616
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 2617
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 2618
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 2619
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2620
پسران محموداباداي  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2621
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2622
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2623
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2624
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2625
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2626
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2627
مازندران نوبت دوم 2628 )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 2629 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 2630
اي دختران بابل حرفهآموزشكده فني و  - 40 زن - مازندران نوبت دوم 2631
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 2632
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 2633
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2634
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2635
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100 - زن مرد نور –دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مازندران غيرانتفاعي 2636
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2637
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2638
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2639
100 - زن مرد نكا - غيرانتفاعي انديشه سازان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2640
100 - زن مرد بابلسر -غيرانتفاعي پارسا مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2641
100 - زن مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2642
100 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2643
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي تجن مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2644
100 - زن مرد بهشهر -غيرانتفاعي تميشان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2645
100 - زن مرد مازندرانگلوگاه  -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2646
100 - زن مرد تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2647
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2648
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2649
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سمنگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2650
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2651
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2652
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صنعتي قائم مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2653
100 - زن مرد بابل -غيرانتفاعي طبري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2654
100 - زن مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2655
100 - زن مرد چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2656
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2657
100 - زن مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2658
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي فروردين مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2659
100 - زن مرد الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2660
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2661
100 - زن مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2662
100 - زن مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2663
100 - زن مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2664
100 - زن مرد محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2665
100 - زن مرد ساري - غيرانتفاعي هدف مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2666
امير كبير -اي پسران اراك  حرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد مركزي روزانه 2667
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 2668
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 2669
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 2670
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي روزانه 2671
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي روزانه 2672
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 2673
كبيرامير  -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 2674
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد مركزي نوبت دوم 2675
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد مركزي نوبت دوم 2676
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 2677
دختران اراك اي آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 2678
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي انرژي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2679
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2680
100 - زن مرد زرنديه -غيرانتفاعي زرنديه مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2681
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2682
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فن ودانش مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2683
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر اراكمؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2684
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 2685
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 2686
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 2687
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 2688
اي پسران ميناب و حرفه آموزشكده فني - 20 - مرد هرمزگان روزانه 2689
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان روزانه 2690
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 2691
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد دومنوبت  2692 هرمزگان 
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 2693
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 2694
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان نوبت دوم 2695
اي دختران بندرعباس فني و حرفهآموزشكده  30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 2696
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 2697
100 - زن مرد غيرانتفاعي قشممؤسسه  هرمزگان غيرانتفاعي 2698
همدان روزانه 2699 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان روزانه 2700 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 2701
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 2702
اي پسران نهاوند و حرفهآموزشكده فني  22 - - مرد همدان روزانه 2703
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد همدان روزانه 2704
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان روزانه 2705
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - همدان روزانه 2706
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  فني و حرفه آموزشكده 25 - زن - همدان روزانه 2707
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان روزانه 2708
همدان نوبت دوم 2709 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان نوبت دوم 2710 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  حرفه آموزشكده فني و - 25 - مرد
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 2711
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 2712
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد دومنوبت  2713 همدان 
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد همدان نوبت دوم 2714



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

46   صفحه

 نرم افزار كامپيوتر -  14  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
دختران ماليراي  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان نوبت دوم 2715
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - همدان نوبت دوم 2716
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان نوبت دوم 2717
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - دومنوبت  2718 همدان 
100 - زن مرد همدان - غيرانتفاعي الوند مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2719
100 - زن مرد نهاوند - غيرانتفاعي اميد مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2720
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي گنجنامه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2721
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي هگمتانه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2722
100 - زن مرد مالير -غيرانتفاعي ايمان و انديشه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2723
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2724
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي عمران و توسعه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 2725
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 2726
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 2727
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد يزد روزانه 2728
تفتاي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد روزانه 2729
يزد روزانه 2730 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 2731 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد روزانه 2732
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد روزانه 2733
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - يزد روزانه 2734
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 2735
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  حرفه آموزشكده فني و - 15 - مرد يزد نوبت دوم 2736
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد يزد نوبت دوم 2737
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 2738
دوم نوبت 2739 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد يزد 
يزد نوبت دوم 2740 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد نوبت دوم 2741
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد نوبت دوم 2742
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - يزد نوبت دوم 2743
100 - زن مرد يزد غيرانتفاعي 2744 )محل تحصيل واحد مركزي يزد(دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
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اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2745
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2746
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2747
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2748
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 2749
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 2750
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 2751
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 2752
وبلوچستان سيستان روزانه 2753 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 2754 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2755 شهيد باهنر -زاهدان اي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 2756 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
فارس روزانه 2757 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 2758 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  فني و حرفه دانشكده - 40 - مرد
فارس نوبت دوم 2759 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس نوبت دوم 2760 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان روزانه 2761 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 2762 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان نوبت دوم 2763 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 2764 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد گيالن روزانه 2765
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن روزانه 2766
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد گيالن نوبت دوم 2767
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن نوبت دوم 2768
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان روزانه 2769
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان روزانه 2770
دختران بروجرداي  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - لرستان روزانه 2771
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - لرستان روزانه 2772
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد لرستان نوبت دوم 2773
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد لرستان نوبت دوم 2774
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - لرستان نوبت دوم 2775
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - لرستان نوبت دوم 2776
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد روزانه 2777
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد روزانه 2778
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد نوبت دوم 2779
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد نوبت دوم 2780

 فنّاوري اطالعات و ارتباطات - 14
اي پسران خلخال حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد اردبيل روزانه 2781
اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد اردبيل روزانه 2782
اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد اردبيل نوبت دوم 2783
اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد اردبيل نوبت دوم 2784
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 2785
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 2786
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 2787
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 2788
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم روزانه 2789
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ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم روزانه 2790
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم نوبت دوم 2791
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم نوبت دوم 2792
تهران روزانه 2793 شهيد شمسي پور -شماره دو تهران اي پسران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران روزانه 2794 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
تهران نوبت دوم 2795 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران نوبت دوم 2796 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  و حرفهآموزشكده فني  - 70 - مرد
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2797
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2798
دختران جونقان اي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 2799
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 2800
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2801
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2802
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2803
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2804
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2805
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2806
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 65 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2807
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2808
اي دختران بيرجند و حرفهآموزشكده فني  30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 2809
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 2810
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2811
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2812
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 65 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2813
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2814
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 2815
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 2816
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2817
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان رضوي روزانه 2818
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خراسان رضوي روزانه 2819
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خراسان رضوي روزانه 2820
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2821
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2822
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2823
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 2824
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 2825
شيرواناي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 2826
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2827
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 2828
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 2829
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان روزانه 2830
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان نوبت دوم 2831
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 2832
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 2833
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 2834
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 21 - زن - سمنان روزانه 2835
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 21 زن - سمنان روزانه 2836
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 2837
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 2838
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 2839
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 2840
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 19 - زن - سمنان نوبت دوم 2841
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 19 زن - سمنان نوبت دوم 2842
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 2843
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 2844
فارس روزانه 2845 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
فارس روزانه 2846 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
فارس نوبت دوم 2847 باهنرشهيد  -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
فارس نوبت دوم 2848 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - قزوين روزانه 2849
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - قزوين روزانه 2850
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - قزوين نوبت دوم 2851
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - قزوين نوبت دوم 2852
كرمان روزانه 2853 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
كرمان روزانه 2854 شهيد دادبين - شماره دو كرمان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 2855
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 2856
كرمان روزانه 2857 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 2858 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان روزانه 2859 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 2860 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان نوبت دوم 2861 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 2862 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 2863
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 2864
كرمان نوبت دوم 2865 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 2866 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 2867 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 2868 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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 فنّاوري اطالعات و ارتباطات -  14  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 محل تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي  نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كرمانشاه روزانه 2869
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كرمانشاه نوبت دوم 2870
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - گيالن روزانه 2871
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - گيالن روزانه 2872
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - گيالن نوبت دوم 2873
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - گيالن نوبت دوم 2874
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي سيماي دانش مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2875
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 2876
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 2877
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - لرستان روزانه 2878
اي دختران بروجرد حرفهآموزشكده فني و  - 25 زن - لرستان روزانه 2879
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 14 - زن - لرستان روزانه 2880
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - لرستان روزانه 2881
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد لرستان نوبت دوم 2882
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد لرستان نوبت دوم 2883
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - لرستان نوبت دوم 2884
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - لرستان نوبت دوم 2885
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - لرستان نوبت دوم 2886
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 12 زن - لرستان نوبت دوم 2887
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2888
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2889
اي دختران بابل حرفهآموزشكده فني و  40 - زن - مازندران روزانه 2890
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 2891
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 2892
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 2893
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2894
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2895
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 2896
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 2897
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 2898
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 2899
همدان روزانه 2900 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان روزانه 2901 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 2902
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 2903
نهاونداي پسران  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد همدان روزانه 2904
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد همدان روزانه 2905
همدان نوبت دوم 2906 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان نوبت دوم 2907 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 2908
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 2909
اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد همدان نوبت دوم 2910
پسران نهاونداي  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد همدان نوبت دوم 2911
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اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2912
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2913
اي پسران شماره يك تبريز حرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2914
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2915
100 - - مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2916
اصفهان روزانه 2917 شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 2918 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
اصفهان نوبت دوم 2919 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 2920 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 16 - مرد
تهران روزانه 2921 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
دومنوبت  2922 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد تهران 
خراسان رضوي روزانه 2923 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 2924 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 2925 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 2926 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 2927
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 2928
100 - - مرد آستارا - غيرانتفاعي شهريار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 2929
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد لرستان روزانه 2930
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد لرستان روزانه 2931
اي پسران بروجرد حرفهآموزشكده فني و  22 - - مرد لرستان نوبت دوم 2932
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد لرستان نوبت دوم 2933
مازندران روزانه 2934 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران روزانه 2935 زاده آمليعالمه حسن  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
مازندران نوبت دوم 2936 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران نوبت دوم 2937 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 2938
يزد روزانه 2939 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 2940 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 2941 صدوقيشهيد  -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 2942 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2943
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اول دوم زن مرد
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2944
تبريزاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2945
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 2946
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2947
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2948
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2949
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 2950
100 - - مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2951
آذربايجان غربي روزانه 2952 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 2953 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 2954 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  فني و حرفهدانشكده  36 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 2955 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2956
100 - - مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2957
100 - - مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2958
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل روزانه 2959
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل روزانه 2960
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل نوبت دوم 2961
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل نوبت دوم 2962
شهيد رجايي -كاشان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 2963
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 2964
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد اصفهان روزانه 2965
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد اصفهان روزانه 2966
اصفهان روزانه 2967 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 2968 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد دومنوبت  2969 اصفهان 
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 2970
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد اصفهان نوبت دوم 2971
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد اصفهان نوبت دوم 2972
اصفهان نوبت دوم 2973 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  فني و حرفهدانشكده  16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 2974 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 16 - مرد
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2975
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2976
100 - - مرد غيرانتفاعي نجف آبادمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2977
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 2978
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد البرز روزانه 2979
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد البرز نوبت دوم 2980
تهران روزانه 2981 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 2982 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2983
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 2984
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2985
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 2986
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 2987
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 60 - مرد خراسان جنوبي روزانه 2988
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2989
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 2990
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2991
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 2992
اي پسران گناباد حرفهآموزشكده فني و  36 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2993
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي روزانه 2994
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 2995
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 2996
خراسان رضوي روزانه 2997 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 2998 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 2999
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3000
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3001
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3002
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3003
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3004
خراسان رضوي نوبت دوم 3005 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3006 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 3007
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 3008
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3009
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3010
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان روزانه 3011
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 3012
خوزستان روزانه 3013 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 3014 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان نوبت دوم 3015
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان نوبت دوم 3016
خوزستان نوبت دوم 3017 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 3018 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد خرمشهر - غيرانتفاعي اروندان مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 3019
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 3020
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 3021
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 3022
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 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 3023
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3024
100 - - مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(غيرانتفاعي كار مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3025
اي پسران سمنان حرفه آموزشكده فني و 34 - - مرد سمنان روزانه 3026
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 3027
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 3028
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 3029
100 - - مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3030
100 - - مرد دامغان -غيرانتفاعي توران مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3031
100 - - مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3032
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3033
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3034
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3035
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3036
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد فارس روزانه 3037
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد فارس روزانه 3038
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد فارس روزانه 3039
فارس روزانه 3040 شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 3041 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد فارس نوبت دوم 3042
فساآموزشكده كشاورزي پسران  35 - - مرد فارس نوبت دوم 3043
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد فارس نوبت دوم 3044
فارس نوبت دوم 3045 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 3046 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد قزوين روزانه 3047
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد قزوين روزانه 3048
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد قزوين نوبت دوم 3049
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد قزوين نوبت دوم 3050
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3051
100 - - مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3052
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3053
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3054
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3055
100 - - مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 3056
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  حرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد كردستان روزانه 3057
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان روزانه 3058
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 3059
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  حرفه آموزشكده فني و - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 3060
100 - - مرد قروه -غيرانتفاعي ايرانمهر مؤسسه  كردستان غيرانتفاعي 3061
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان روزانه 3062
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان روزانه 3063
كرمان روزانه 3064 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
كرمان روزانه 3065 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
كرمان روزانه 3066 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 3067 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان نوبت دوم 3068
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان نوبت دوم 3069
كرمان نوبت دوم 3070 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  فني و حرفهآموزشكده  20 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3071 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
كرمان نوبت دوم 3072 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3073 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3074
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3075
اي پسران شماره يك كرمانشاه حرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3076
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3077
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3078
شماره يك كرمانشاهاي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3079
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 3080
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 3081
100 - - مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3082
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 3083
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 3084
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 3085
رودباراي پسران رستم آباد  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 3086
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 3087
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 3088
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 3089
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 3090
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد لرستان روزانه 3091
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد لرستان روزانه 3092
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد لرستان نوبت دوم 3093
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد لرستان نوبت دوم 3094
مازندران روزانه 3095 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران روزانه 3096 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
مازندران روزانه 3097 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 3098 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
مازندران نوبت دوم 3099 زاده آمليعالمه حسن  - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران نوبت دوم 3100 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
مازندران نوبت دوم 3101 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
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اول دوم زن مرد
مازندران نوبت دوم 3102 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3103
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3104
100 - - مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3105
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 3106
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 3107
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 3108
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 3109
100 - - مرد ساوه -دانشستان غيرانتفاعي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3110
همدان روزانه 3111 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
همدان روزانه 3112 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
همدان نوبت دوم 3113 شهيد مفتح -يك همدان  اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه 37 - - مرد
همدان نوبت دوم 3114 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 37 - مرد
يزد روزانه 3115 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 3116 شهيد صدوقي -شماره يك يزد اي پسران  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 3117 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 3118 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3119
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3120
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3121
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3122
100 - زن مرد تبريز -) ص(غيرانتفاعي نبي اكرممؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3123
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3124
100 - زن مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3125
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 3126
اصفهان روزانه 3127 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 19 - - مرد
اصفهان روزانه 3128 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  فني و حرفهدانشكده  - 19 - مرد
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان نوبت دوم 3129
اصفهان نوبت دوم 3130 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 3131 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3132
100 - زن مرد نجف اباد -غيرانتفاعي جامي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3133
100 - زن مرد اصفهان - غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3134
100 - زن مرد اصفهان - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3135
100 - زن مرد غيرانتفاعي نجف آبادمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3136
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 3137
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران روزانه 3138
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - زن - تهران روزانه 3139
تهران روزانه 3140 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - تهران نوبت دوم 3141
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - تهران نوبت دوم 3142
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 زن - تهران نوبت دوم 3143
تهران نوبت دوم 3144 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3145
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 3146
خراسان رضوي روزانه 3147 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3148 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3149
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3150
خراسان رضوي نوبت دوم 3151 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3152 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
100 - زن مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3153
100 - زن مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3154
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 3155
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3156
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 3157
خوزستان روزانه 3158 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 3159 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
خوزستان نوبت دوم 3160 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 3161 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد خرمشهر - غيرانتفاعي اروندان مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 3162
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3163
100 - زن مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3164
100 - زن مرد )واحد خرمدره محل تحصيل(غيرانتفاعي كار مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3165
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 3166
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 3167
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 3168
اي پسران سمنان فني و حرفهآموزشكده  - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 3169
100 - زن مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 3170
100 - زن مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3171
فارس روزانه 3172 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 3173 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
فارس نوبت دوم 3174 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 3175 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3176
100 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3177
100 - زن مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3178
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 نقشه كشي و طراحي صنعتي ـنقشه كشي عمومي  - 16  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد قزوين –غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3179
100 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3180
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3181
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3182
100 - زن مرد )قزوينمحل تحصيل واحد مركزي ـ (مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 3183
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3184
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 3185
100 - زن مرد قم - غيرانتفاعي حكمت مؤسسه  قم غيرانتفاعي 3186
كرمان روزانه 3187 شهيد چمران - شماره يك كرمان اي پسران  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 3188 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
كرمان نوبت دوم 3189 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3190 شهيد چمران - پسران شماره يك كرمان اي  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3191
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3192
كرمانشاهاي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3193
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3194
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3195
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3196
100 - زن مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3197
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 3198
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 3199
اي پسران رشت حرفهآموزشكده فني و  18 - - مرد گيالن روزانه 3200
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 3201
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 3202
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 3203
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 3204
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 3205
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي سيماي دانش مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3206
مازندران روزانه 3207 )ع(محمدباقرامام  -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 3208 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
مازندران نوبت دوم 3209 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 3210 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3211
100 - زن مرد نكا - غيرانتفاعي انديشه سازان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3212
100 - زن مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3213
100 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3214
100 - زن مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3215
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3216
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3217
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3218
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3219
100 - زن مرد بهنمير بابلسر -اميني غيرانتفاعي عالمه مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3220
100 - زن مرد محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3221
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 3222
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 3223
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 3224
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 3225
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3226
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3227
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3228
همدان روزانه 3229 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 3230 شهيد مفتح -شماره يك همدان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 3231 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 3232 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
100 - زن مرد نهاوند -  غيرانتفاعي اميدمؤسسه  همدان غيرانتفاعي 3233
يزد روزانه 3234 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 3235 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 3236 صدوقيشهيد  -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 3237 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 طراحي صنعتي - 16
100 - زن - ـ كرج) ويژه خواهران(غيرانتفاعي رسام مؤسسه  البرز غيرانتفاعي 3238
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي سلمان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3239

 مكانيك خودرو ـمكانيك خودرو  - 17
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3240
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3241
پسران ميانه اي آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3242
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3243
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 30 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3244
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 30 - مرد شرقي آذربايجان روزانه 3245
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3246
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3247
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3248
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3249
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 10 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3250
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 10 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3251
100 - - مرد تبريز -سراج غيرانتفاعي مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3252
آذربايجان غربي روزانه 3253 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
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 مكانيك خودرو ـمكانيك خودرو  - 17  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آذربايجان غربي روزانه 3254 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3255 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3256 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  فني و حرفهآموزشكده  - 35 - مرد
100 - - مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3257
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3258
100 - - مرد سلماس -معراج غيرانتفاعي مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3259
100 - - مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3260
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد اردبيل روزانه 3261
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد اردبيل روزانه 3262
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد اردبيل نوبت دوم 3263
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل نوبت دوم 3264
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 3265
اي پسران شهرضا و حرفه آموزشكده فني - 22 - مرد اصفهان روزانه 3266
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد اصفهان روزانه 3267
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد اصفهان روزانه 3268
اصفهان روزانه 3269 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 3270 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 3271
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان نوبت دوم 3272
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد اصفهان نوبت دوم 3273
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد اصفهان نوبت دوم 3274
اصفهان نوبت دوم 3275 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 3276 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  حرفهدانشكده فني و  - 16 - مرد
100 - - مرد شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3277
100 - - مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3278
100 - - مرد اصفهان -جهان غيرانتفاعي نقش مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3279
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد البرز روزانه 3280
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 19 - مرد البرز روزانه 3281
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد البرز نوبت دوم 3282
اي پسران كرج حرفهآموزشكده فني و  - 16 - مرد البرز نوبت دوم 3283
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 3284
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 3285
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 3286
اي پسران بوشهر فني و حرفهآموزشكده  - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 3287
100 - - مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 3288
تهران روزانه 3289 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 3290 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3291
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3292
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3293
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3294
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 3295
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 3296
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 3297
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 3298
100 - - مرد فردوس -غيرانتفاعي پيروزان مؤسسه  جنوبيخراسان  غيرانتفاعي 3299
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3300
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 3301
خراسان رضوي روزانه 3302 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3303 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3304
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 3305
خراسان رضوي روزانه 3306 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  حرفهدانشكده فني و  20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3307 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3308
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3309
خراسان رضوي نوبت دوم 3310 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3311 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3312
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3313
خراسان رضوي نوبت دوم 3314 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3315 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3316
100 - - مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3317
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3318
100 - - مرد تربت جام -غيرانتفاعي وحدت مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3319
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 3320
دارالفنون -پسران بجنورد اي  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 3321
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 3322
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 3323
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3324
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3325
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3326
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3327
100 - - مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 3328
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان روزانه 3329
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 3330
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان نوبت دوم 3331
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان نوبت دوم 3332



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

54   صفحه

 مكانيك خودرو ـمكانيك خودرو  - 17  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 عالي محل تحصيلنام مؤسسه آموزش  نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 3333
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 3334
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 3335
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 3336
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3337
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 3338
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 3339
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 3340
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 3341
100 - - مرد گرمسار -غيرانتفاعي اديبان مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3342
زابلاي پسران  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3343
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3344
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3345
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3346
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3347
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3348
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3349
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3350
فارس روزانه 3351 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 3352 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد فارس روزانه 3353
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد فارس روزانه 3354
فارس نوبت دوم 3355 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
فارس نوبت دوم 3356 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 3357
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 3358
100 - - مرد جهرم -غيرانتفاعي انديشه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 3359
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد قزوين روزانه 3360
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد قزوين روزانه 3361
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد قزوين نوبت دوم 3362
قزويناي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد قزوين نوبت دوم 3363
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي اوج مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3364
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3365
100 - - مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3366
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3367
100 - - مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 3368
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3369
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3370
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 3371
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 3372
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 3373
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد كردستان روزانه 3374
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 3375
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 3376
اي بم و حرفه آموزشكده فني 35 - - مرد كرمان روزانه 3377
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان روزانه 3378
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 3379
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 3380
پسران زرنداي  آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمان روزانه 3381
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 3382
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 3383
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 3384
كرمان روزانه 3385 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  حرفهدانشكده فني و  36 - - مرد
كرمان روزانه 3386 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 3387
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان نوبت دوم 3388
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 3389
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 3390
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمان نوبت دوم 3391
اي پسران زرند آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 3392
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 3393
اي پسران شهر بابك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 3394
كرمان نوبت دوم 3395 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3396 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي بهمنيارمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3397
100 - - مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3398
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3399
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3400
100 - - مرد جيرفت -غيرانتفاعي نگين مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3401
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3402
اي پسران اسالم آباد غرب و حرفه آموزشكده فني - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3403
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3404
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3405
اسالم آباد غرباي پسران  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3406
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3407
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3408
كرمانشاهاي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3409
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 3410
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 3411
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 مكانيك خودرو ـمكانيك خودرو  - 17  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 3412
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 3413
100 - - مرد ياسوج -غيرانتفاعي پويا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 3414
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 3415
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 3416
)ع(امام علي -كردكوي  اي پسران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان روزانه 3417
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 3418
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 3419
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 3420
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان نوبت دوم 3421
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان نوبت دوم 3422
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3423
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3424
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد گيالن روزانه 3425
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد گيالن روزانه 3426
آباد رودبار اي پسران رستم آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 3427
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 3428
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد گيالن نوبت دوم 3429
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد گيالن نوبت دوم 3430
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 3431
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 3432
100 - - مرد رشت -غيرانتفاعي احرار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3433
100 - - مرد الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3434
100 - - مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3435
100 - - مرد رشت - غيرانتفاعي كادوس مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3436
100 - - مرد رودبار - غيرانتفاعي گيل مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3437
100 - - مرد بندرانزلي - موج غيرانتفاعي مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3438
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد لرستان روزانه 3439
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد لرستان روزانه 3440
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان نوبت دوم 3441
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان نوبت دوم 3442
مازندران روزانه 3443 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران روزانه 3444 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 3445
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 3446
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 3447
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 3448
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 3449
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 3450
مازندران نوبت دوم 3451 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران نوبت دوم 3452 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 3453
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 3454
اي پسران بهشهر حرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد مازندران نوبت دوم 3455
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 3456
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 3457
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد دومنوبت  3458 مازندران 
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3459
100 - - مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3460
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3461
100 - - مرد تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3462
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي سارويه مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3463
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صنعتي قائم مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3464
100 - - مرد بابلسربهنمير  -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3465
100 - - مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3466
100 - - مرد الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3467
100 - - مرد محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3468
100 - - مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3469
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 3470
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 3471
امير كبير -اي پسران اراك  و حرفه آموزشكده فني 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 3472
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 3473
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3474
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3475
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 3476
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 3477
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد دومنوبت  3478 هرمزگان 
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 3479
100 - - مرد بندرعباس -غيرانتفاعي نداي دانش مؤسسه  هرمزگان غيرانتفاعي 3480
همدان روزانه 3481 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
همدان روزانه 3482 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 3483
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 3484
همدان نوبت دوم 3485 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  حرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد
همدان نوبت دوم 3486 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 3487
پسران ماليراي  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 3488
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 3489
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 3490
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 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
يزد روزانه 3491 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 3492 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 3493
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 3494
يزد نوبت دوم 3495 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 3496 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  حرفهدانشكده فني و  - 20 - مرد

 ماشين آالت صنايع ـمكانيك صنايع  - 17
اصفهان روزانه 3497 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان روزانه 3498 مهاجرشهيد محسن  -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اصفهان نوبت دوم 3499 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 3500 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
مازندران روزانه 3501 عالمه حسن زاده آملي - آمل اي پسران  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران روزانه 3502 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد
مازندران نوبت دوم 3503 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد
مازندران نوبت دوم 3504 عالمه حسن زاده آملي - اي پسران آمل  حرفهآموزشكده فني و  - 36 - مرد

 خدمات پس از فروش خودرو - 17
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3505
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3506
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3507
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3508
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد همدان روزانه 3509
ماليراي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد همدان روزانه 3510
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد همدان نوبت دوم 3511
اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد همدان نوبت دوم 3512

 كنترل كيفي خودرو - 17
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3513
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3514

 جوشكاري ـصنايع فلزي  -  18
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3515
يك تبريزاي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3516
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3517
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3518
100 - - مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3519
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3520
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3521
100 - - مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3522
تهران روزانه 3523 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 3524 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3525
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3526
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3527
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3528
خراسان رضوي روزانه 3529 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3530 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3531 )ع(الحججثامن  -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3532 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
100 - - مرد آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 3533
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3534
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3535
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3536
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3537
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3538
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3539
فارس روزانه 3540 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
فارس روزانه 3541 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 3542 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
فارس نوبت دوم 3543 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
فارس نوبت دوم 3544 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 3545 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3546
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3547
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 3548
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان روزانه 3549
كرمان روزانه 3550 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 3551 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 3552
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 3553
كرمان روزانه 3554 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 3555 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 3556
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان نوبت دوم 3557
كرمان نوبت دوم 3558 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3559 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  حرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد كرمان نوبت دوم 3560
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 3561
كرمان نوبت دوم 3562 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
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 جوشكاري ـصنايع فلزي  - 18  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
كرمان نوبت دوم 3563 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي بهمنيارمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3564
100 - - مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3565
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3566
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3567
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3568
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3569
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3570
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 3571
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 3572
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 3573
اي پسران رستم آباد رودبار حرفهآموزشكده فني و  - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 3574
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 3575
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد روزانه 3576
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد نوبت دوم 3577
اي پسران تفت فني و حرفه آموزشكده - 20 - مرد يزد نوبت دوم 3578

 صنايع فلزي ـصنايع فلزي  -  18
آذربايجان غربي روزانه 3579 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 3580 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3581 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3582 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3583
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3584
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3585
پسران بروجناي  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3586
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3587
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 3588
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد رضويخراسان  نوبت دوم 3589
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3590
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان روزانه 3591
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 3592
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان نوبت دوم 3593
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان نوبت دوم 3594
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد فارس روزانه 3595
فارس روزانه 3596 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 3597 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد فارس نوبت دوم 3598
فارس نوبت دوم 3599 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد
فارس نوبت دوم 3600 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3601
كرمان روزانه 3602 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 3603 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان نوبت دوم 3604 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3605 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3606
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 3607
اي پسران دورود فني و حرفهآموزشكده  - 25 - مرد لرستان روزانه 3608
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان نوبت دوم 3609
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 3610
مازندران روزانه 3611 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 3612 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
مازندران نوبت دوم 3613 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 3614 )ع(امام محمدباقر -شماره يك ساري اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3615
همدان روزانه 3616 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 3617 شهيد مفتح -يك همدان  اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 3618 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 3619 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
تفت اي پسران آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 3620
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد روزانه 3621
يزد روزانه 3622 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
يزد روزانه 3623 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد نوبت دوم 3624
اي پسران تفت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 3625
يزد نوبت دوم 3626 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 حرارت مركزي و تهويه مطبوع ـسيسات أت - 19
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3627
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3628
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3629
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3630
100 - - مرد غيرانتفاعي صنعتي مراغهمؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3631
آذربايجان غربي روزانه 3632 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 3633 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3634 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3635 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - - مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3636
100 - - مرد سلماس –مؤسسه غيرانتفاعي معراج  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3637
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 حرارت مركزي و تهويه مطبوع ـسيسات أت - 19  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل روزانه 3638
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل روزانه 3639
رازي -اي پسران اردبيل  فني و حرفهآموزشكده  20 - - مرد اردبيل نوبت دوم 3640
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل نوبت دوم 3641
اصفهان روزانه 3642 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان روزانه 3643 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  حرفهدانشكده فني و  - 17 - مرد
اصفهان نوبت دوم 3644 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 3645 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 16 - مرد
100 - - مرد نجف اباد -غيرانتفاعي جامي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3646
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3647
100 - - مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3648
100 - - مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 3649
تهران روزانه 3650 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 3651 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - - مرد فردوس -پيروزان غيرانتفاعي مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3652
100 - - مرد بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3653
خراسان رضوي روزانه 3654 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3655 شهيد محمد منتظري -شماره يك مشهد  اي پسران دانشكده فني و حرفه - 12 - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3656 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 12 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3657 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 3658
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 3659
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 3660
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد دومنوبت  3661 زنجان 
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3662
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3663
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3664
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3665
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3666
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3667
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3668
كرمان روزانه 3669 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 3670 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
كرمان نوبت دوم 3671 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  فني و حرفهدانشكده  36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3672 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي بهمنيارمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3673
100 - - مرد كرمان -عرفان غيرانتفاعي مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3674
100 - - مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3675
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 3676
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3677
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3678
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3679
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3680
100 - - مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 3681
100 - - مرد ياسوج -غيرانتفاعي پويا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 3682
100 - - مرد گرگان - غيرانتفاعي حكيم جرجاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3683
100 - - مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3684
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3685
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 3686
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 3687
اي پسران رشت حرفه آموزشكده فني و 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 3688
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 3689
100 - - مرد بندرانزلي - غيرانتفاعي موج مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 3690
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 3691
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 3692
مازندران روزانه 3693 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 3694 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 3695
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 3696
مازندران نوبت دوم 3697 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 3698 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3699
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3700
100 - - مرد اميركال بابل -فناوري آريان غيرانتفاعي علوم و مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3701
100 - - مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3702
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 3703
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 3704
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 3705
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 3706
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي انرژي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3707
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 3708
همدان روزانه 3709 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 3710 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 3711 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  حرفهآموزشكده فني و  32 - - مرد
همدان نوبت دوم 3712 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد يزد روزانه 3713
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  حرفهآموزشكده فني و  - 34 - مرد يزد روزانه 3714
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد يزد نوبت دوم 3715
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد يزد نوبت دوم 3716
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  تبريد ـسيسات أت - 19
 جنس پذيرش

پذيرش ظرفيت 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد نجف اباد -غيرانتفاعي جامي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3717
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3718
100 - - مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3719
فارس روزانه 3720 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
فارس روزانه 3721 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
فارس نوبت دوم 3722 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  حرفهآموزشكده فني و  18 - - مرد
فارس نوبت دوم 3723 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3724
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  حرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد كرمان روزانه 3725
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 3726
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 3727
)استان كرمان(پسران ارزوييه اي  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 3728
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 3729
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3730
دو كرمانشاهاي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3731
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3732
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3733
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 3734
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 3735
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 3736
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد دومنوبت  3737 هرمزگان 

 گازرساني - 19
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3738
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3739
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3740
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3741
فارس روزانه 3742 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
فارس نوبت دوم 3743 شهيدرجايي -شيراز اي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كرمان روزانه 3744 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 3745 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
كرمان نوبت دوم 3746 شهيد چمران - يك كرمان اي پسران شماره  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3747 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد گيالن روزانه 3748
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن روزانه 3749
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد گيالن نوبت دوم 3750
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن نوبت دوم 3751

 سيسات تهويهأت ـمكانيك  - 19
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد سمنان روزانه 3752
پسران اميرآباد دامغانآموزشكده كشاورزي  - 35 - مرد سمنان روزانه 3753
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد سمنان نوبت دوم 3754
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 35 - مرد سمنان نوبت دوم 3755

 تهويه مطبوع ـتاسيسات  - 19
100 - - مرد اصفهان شاهين شهر -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3756
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 3757
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3758

 هاي چوبي سازه ـصنايع چوب و كاغذ  - 20
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3759
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان روزانه 3760
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان روزانه 3761
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان نوبت دوم 3762
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان نوبت دوم 3763
تهران روزانه 3764 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 3765 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
خراسان رضوي روزانه 3766 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3767 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3768 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  حرفهآموزشكده فني و  22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 3769 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3770
كرمان روزانه 3771 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  فني و حرفهآموزشكده  45 - - مرد
كرمان روزانه 3772 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
كرمان نوبت دوم 3773 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3774 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 3775
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 3776
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 3777
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 3778
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 3779
آباد كتول علياي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 3780
100 - - مرد غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 3781
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 3782
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 3783
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 3784
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 3785
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 3786
سارياي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 3787
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 هاي چوبي سازه ـصنايع چوب و كاغذ  - 20  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 3788
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 3789
100 - - مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 3790
همدان روزانه 3791 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 3792 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 3793 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان نوبت دوم 3794 شهيد ديباج - اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 3795
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 3796
يزد روزانه 3797 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
يزد روزانه 3798 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 3799
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 3800
يزد نوبت دوم 3801 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  حرفهدانشكده فني و  - 20 - مرد

 هنرهاي چوبي - 20
كرمان روزانه 3802 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان روزانه 3803 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كرمان نوبت دوم 3804 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
كرمان نوبت دوم 3805 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 3806
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 3807
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 3808
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 3809

 چاپ ـچاپ  - 21
تهران روزانه 3810 انقالب اسالمي -شماره يك تهران اي پسران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 3811 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كارهاي عمومي ساختمان ـساختمان  -  22
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3812
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3813
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3814
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3815
شماره يك تبريزاي پسران  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3816
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3817
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 30 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3818
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 3819
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3820
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3821
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3822
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3823
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3824
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3825
فني و كشاورزي پسران مراغهآموزشكده  10 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3826
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 10 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 3827
100 - - مرد تبريز -غيرانتفاعي رشديه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3828
100 - - مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3829
100 - - مرد اهر -الدين محمود اهري  غيرانتفاعي شيخ شهاب مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3830
100 - - مرد غيرانتفاعي صنعتي مراغهمؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3831
100 - - مرد تبريز -غيرانتفاعي علم و فناوري شمس مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3832
100 - - مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3833
آذربايجان غربي روزانه 3834 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 3835 شهيد قاضي طباطبايي -يك اروميه اي پسران شماره  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3836 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 3837 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3838
100 - - مرد اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3839
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3840
100 - - مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3841
100 - - مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3842
100 - - مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3843
رازي -پسران اردبيل اي  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد اردبيل روزانه 3844
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد اردبيل روزانه 3845
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد اردبيل نوبت دوم 3846
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد دومنوبت  3847 اردبيل 
100 - - مرد پارس آباد -غيرانتفاعي مغان مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 3848
100 - - مرد اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 3849
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد اصفهان روزانه 3850
پسران شهرضا اي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد اصفهان روزانه 3851
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 3852
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 3853
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد اصفهان روزانه 3854
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 50 - مرد اصفهان روزانه 3855
اصفهان روزانه 3856 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان روزانه 3857 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد اصفهان نوبت دوم 3858
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد اصفهان نوبت دوم 3859
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 3860
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 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 3861
گلپايگاناي پسران  آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد اصفهان نوبت دوم 3862
اي پسران گلپايگان آموزشكده فني و حرفه - 50 - مرد اصفهان نوبت دوم 3863
اصفهان نوبت دوم 3864 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 3865 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
100 - - مرد اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اصفهان غيرانتفاعي 3866
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3867
100 - - مرد شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3868
100 - - مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3869
100 - - مرد نجف اباد -غيرانتفاعي جامي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3870
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3871
100 - - مرد كاشان - غيرانتفاعي سينا مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3872
100 - - مرد شاهين شهر اصفهان - غيرانتفاعي عقيق مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3873
100 - - مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3874
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3875
100 - - مرد غيرانتفاعي نجف آبادمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 3876
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد البرز روزانه 3877
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد البرز روزانه 3878
پسران كرجاي  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد البرز نوبت دوم 3879
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد البرز نوبت دوم 3880
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 3881
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 3882
اي پسران ايالم حرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد ايالم نوبت دوم 3883
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 3884
100 - - مرد ايالم -غيرانتفاعي باختر مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 3885
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 3886
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 3887
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 3888
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 3889
100 - - مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 3890
تهران روزانه 3891 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 3892 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3893
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 3894
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3895
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 3896
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 3897
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 3898
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 3899
طبساي  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 3900
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 3901
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 3902
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 3903
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 3904
100 - - مرد فردوس -غيرانتفاعي پيروزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3905
100 - - مرد بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3906
اي تربت حيدريه حرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3907
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان رضوي روزانه 3908
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3909
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد رضويخراسان  روزانه 3910
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3911
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي روزانه 3912
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 3913
پسران نيشابور اي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 3914
خراسان رضوي روزانه 3915 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 3916 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 12 - مرد
اي تربت حيدريه فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3917
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3918
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3919
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد دوم نوبت 3920 خراسان رضوي 
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3921
اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3922
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3923
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 3924
خراسان رضوي نوبت دوم 3925 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 12 - - مرد
رضويخراسان  نوبت دوم 3926 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3927
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي اسرار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3928
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي اقبال الهوري مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3929
100 - - مرد بيهق ـ سبزوارغيرانتفاعي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3930
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - - مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 3931
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي توس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3932
100 - - مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3933
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3934
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي سلمان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3935
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3936
100 - - مرد تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيمؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 3937
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 3938
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 3939
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اول دوم زن مرد
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 3940
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 3941
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3942
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3943
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3944
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 3945
100 - - مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 3946
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 3947
اي پسران دزفول حرفه آموزشكده فني و - 25 - مرد خوزستان روزانه 3948
خوزستان روزانه 3949 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 3950 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
پسران دزفولاي  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 3951
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 3952
خوزستان نوبت دوم 3953 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 3954 چمران شهيد -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد خرمشهر - غيرانتفاعي اروندان مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 3955
100 - - مرد آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 3956
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 3957
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 3958
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 3959
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 3960
100 - - مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3961
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 3962
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 3963
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 3964
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 3965
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 3966
100 - - مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 3967
100 - - مرد دامغان -غيرانتفاعي توران مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3968
100 - - مرد سمنان - غيرانتفاعي رشد دانش مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3969
100 - - مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3970
100 - - مرد گرمسار - غيرانتفاعي عالالدوله سمناني مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3971
100 - - مرد ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 3972
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3973
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 3974
وبلوچستان سيستان روزانه 3975 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 3976 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3977
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3978
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3979 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 3980 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 3981
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 3982
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس روزانه 3983
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس روزانه 3984
اي پسران داراب حرفه آموزشكده فني و 30 - - مرد فارس روزانه 3985
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 3986
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد فارس روزانه 3987
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد فارس روزانه 3988
اي پسران ممسني و حرفه آموزشكده فني 40 - - مرد فارس روزانه 3989
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد فارس روزانه 3990
فارس روزانه 3991 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 3992 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد فارس نوبت دوم 3993
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد فارس نوبت دوم 3994
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 3995
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 3996
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 3997
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 3998
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد دومنوبت  3999 فارس 
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد فارس نوبت دوم 4000
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 4001
اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 4002
فارس نوبت دوم 4003 شهيد باهنر -شيراز  اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس نوبت دوم 4004 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4005
100 - - مرد مهر فارس - غيرانتفاعي پارس مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4006
100 - - مرد شيراز - غيرانتفاعي پيشتازان مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4007
100 - - مرد المرد -غيرانتفاعي تابناك مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4008
100 - - مرد شيراز - غيرانتفاعي حافظ مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4009
100 - - مرد شيراز -غيرانتفاعي زند دانش گستر مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4010
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين روزانه 4011
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين روزانه 4012
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين نوبت دوم 4013
پسران قزويناي  آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين نوبت دوم 4014
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4015
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4016
100 - - مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4017
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4018
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 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد قزوين –غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4019
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4020
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي عالمه دهخدا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4021
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4022
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4023
100 - - مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 4024
100 - - مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4025
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي موالنا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4026
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4027
100 - - مرد تاكستان -غيرانتفاعي نيكان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4028
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 4029
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 4030
100 - - مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 4031
100 - - مرد قم - غيرانتفاعي حكمت مؤسسه  قم غيرانتفاعي 4032
100 - - مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 4033
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  و حرفهآموزشكده فني  25 - - مرد كردستان روزانه 4034
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان روزانه 4035
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 4036
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  و حرفه آموزشكده فني - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 4037
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 4038
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 4039
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 4040
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان روزانه 4041
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان روزانه 4042
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان روزانه 4043
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان روزانه 4044
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان روزانه 4045
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 4046
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 4047
كرمان روزانه 4048 شهيد چمران - شماره يك كرمان اي پسران  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 4049 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 4050
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد دومنوبت  4051 كرمان 
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 4052
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان نوبت دوم 4053
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمان نوبت دوم 4054
اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمان نوبت دوم 4055
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان نوبت دوم 4056
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان نوبت دوم 4057
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 4058
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  حرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 4059
كرمان نوبت دوم 4060 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 4061 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4062
100 - - مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4063
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4064
100 - - مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4065
100 - - مرد كرمان - غيرانتفاعي مهر آوران مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4066
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4067
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 4068
اسالم آباد غرباي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 4069
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 4070
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 4071
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4072
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4073
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4074
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4075
100 - - مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 4076
100 - - مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي كبير غرب مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 4077
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 4078
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 4079
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 4080
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 4081
100 - - مرد ياسوج -دانا غيرانتفاعي مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 4082
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 4083
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 4084
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد گلستان روزانه 4085
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد گلستان روزانه 4086
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان روزانه 4087
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 4088
آباد كتول اي پسران علي فني و حرفهآموزشكده  20 - - مرد گلستان نوبت دوم 4089
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 4090
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد گلستان نوبت دوم 4091
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد دومنوبت  4092 گلستان 
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان نوبت دوم 4093
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان نوبت دوم 4094
100 - - مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4095
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4096
100 - - مرد كردكوي -غيرانتفاعي كميل مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4097
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64   صفحه

 كارهاي عمومي ساختمان ـساختمان  - 22  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد گرگان –غيرانتفاعي المعي گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4098
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4099
بندرگز -غيرانتفاعي هيركانيا مؤسسه  - 100 - مرد گلستان غيرانتفاعي 4100
گيالن روزانه 4101 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
گيالن روزانه 4102 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن روزانه 4103
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن روزانه 4104
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن روزانه 4105
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن روزانه 4106
گيالن نوبت دوم 4107 )ع(صادقامام  - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
گيالن نوبت دوم 4108 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن نوبت دوم 4109
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن نوبت دوم 4110
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن نوبت دوم 4111
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن نوبت دوم 4112
100 - - مرد الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4113
100 - - مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4114
100 - - مرد الهيجان - غيرانتفاعي ديلمان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4115
100 - - مرد آستارا - غيرانتفاعي شهريار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4116
100 - - مرد لنگرود -غيرانتفاعي قدير مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4117
100 - - مرد آستانه اشرفيه -آستان غيرانتفاعي مهر مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4118
100 - - مرد غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليمؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4119
100 - - مرد رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4120
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 21 - - مرد لرستان روزانه 4121
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 21 - مرد لرستان روزانه 4122
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد لرستان روزانه 4123
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد لرستان روزانه 4124
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد لرستان نوبت دوم 4125
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد لرستان نوبت دوم 4126
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان نوبت دوم 4127
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان نوبت دوم 4128
100 - - مرد بروجرد - غيرانتفاعي آفرينش مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4129
100 - - مرد كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4130
100 - - مرد بروجرد -غيرانتفاعي ياسين مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4131
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4132
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4133
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4134
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4135
اي پسران شماره دو ساري و حرفه آموزشكده فني 40 - - مرد مازندران روزانه 4136
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4137
مازندران روزانه 4138 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 4139 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4140
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4141
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4142
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4143
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4144
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد دومنوبت  4145 مازندران 
مازندران نوبت دوم 4146 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 4147 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مازندران غيرانتفاعي 4148
100 - - مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4149
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4150
100 - - مرد نكا - غيرانتفاعي انديشه سازان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4151
100 - - مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4152
100 - - مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4153
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4154
100 - - مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4155
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي راهيان نور مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4156
100 - - مرد رامسر - غيرانتفاعي رحمان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4157
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4158
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي سارويه مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4159
100 - - مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4160
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4161
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4162
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صنعتي قائم مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4163
100 - - مرد بابل -غيرانتفاعي طبري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4164
100 - - مرد چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4165
100 - - مرد اميركال بابل -علوم و فناوري آريان غيرانتفاعي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4166
100 - - مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4167
100 - - مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4168
100 - - مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4169
100 - - مرد آمل - غيرانتفاعي هراز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4170
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 4171
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 4172
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 4173
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 4174
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4175
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي فن ودانش مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4176
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65   صفحه

 كارهاي عمومي ساختمان ـساختمان  - 22  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد غيرانتفاعي مهر اراكمؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4177
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 4178
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 4179
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 4180
پسران ميناباي  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان روزانه 4181
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 4182
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 4183
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 4184
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان نوبت دوم 4185
همدان روزانه 4186 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
همدان روزانه 4187 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
همدان نوبت دوم 4188 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 37 - - مرد
همدان نوبت دوم 4189 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 37 - مرد
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 4190
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 4191
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 4192
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 4193
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد يزد روزانه 4194
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 4195
يزد روزانه 4196 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 4197 شهيد صدوقي -شماره يك يزد اي پسران  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد يزد نوبت دوم 4198
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 4199
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 4200
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 4201
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد يزد نوبت دوم 4202
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 4203
يزد نوبت دوم 4204 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 4205 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 هاي بتوني اجراي ساختمان -  22
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4206
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4207
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4208
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4209
اي پسران اهر فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4210
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4211
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4212
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4213
اصفهان روزانه 4214 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان روزانه 4215 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اصفهان نوبت دوم 4216 شهيد محسن مهاجر -يك اصفهان اي پسران شماره  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 4217 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
100 - - مرد غيرانتفاعي نجف آبادمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4218
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 4219
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 4220
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم نوبت دوم 4221
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 4222
حيدريه اي تربت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان رضوي روزانه 4223
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان رضوي روزانه 4224
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 4225
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 4226
خراسان رضوي روزانه 4227 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 4228 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4229
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4230
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4231
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4232
خراسان رضوي نوبت دوم 4233 )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 4234 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
100 - - مرد مشهد - غيرانتفاعي توس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4235
خوزستان روزانه 4236 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  حرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد
خوزستان روزانه 4237 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
خوزستان نوبت دوم 4238 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 4239 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 4240
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 4241
اي پسران داراب حرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد فارس روزانه 4242
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد فارس روزانه 4243
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد فارس روزانه 4244
فارس روزانه 4245 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 4246 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 4247
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 4248
مرودشتاي پسران  آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد فارس نوبت دوم 4249
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد فارس نوبت دوم 4250
فارس نوبت دوم 4251 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 4252 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4253
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 هاي بتوني اجراي ساختمان - 22  ادامه

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد قزوين –غيرانتفاعي عالمه دهخدا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4254
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 4255
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 4256
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 4257
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 4258
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 21 - - مرد لرستان روزانه 4259
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 21 - مرد لرستان روزانه 4260
دوروداي پسران  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 4261
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 4262
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد لرستان نوبت دوم 4263
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد لرستان نوبت دوم 4264
اي پسران دورود حرفهآموزشكده فني و  24 - - مرد لرستان نوبت دوم 4265
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 4266
100 - - مرد كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4267
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4268
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4269
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4270
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4271
مازندران روزانه 4272 )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 4273 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4274
اي پسران بابل حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4275
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4276
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4277
مازندران نوبت دوم 4278 )ع(امام محمدباقر - اي پسران شماره يك ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 4279 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد نكا - غيرانتفاعي انديشه سازان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4280
100 - - مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4281
همدان روزانه 4282 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 4283 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 4284 شهيد مفتح -يك همدان اي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 4285 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
يزد روزانه 4286 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 4287 )ع(امام علي - شماره دو يزد اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 4288 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 4289 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 راهسازي -  22
اي پسران شهركرد حرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 4290
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 4291
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4292
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4293
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 4294
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان جنوبي روزانه 4295
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4296
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4297
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 4298
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 4299
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 4300
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 4301
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 4302
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 4303
اي پسران زابل فني و حرفه آموزشكده 35 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4304
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4305
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 4306
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 4307
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 4308
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 4309
يزد روزانه 4310 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 4311 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد يزد نوبت دوم 4312
شريف -اي پسران ابركوه  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد يزد نوبت دوم 4313
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  فني و حرفهآموزشكده  20 - - مرد يزد نوبت دوم 4314
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 4315
يزد نوبت دوم 4316 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 4317 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  حرفهدانشكده فني و  - 20 - مرد

 نگهداري و مرمت ساختمان -  22
خوزستان روزانه 4318 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 4319 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
خوزستان نوبت دوم 4320 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 4321 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 حمل و نقل ترافيك شهري -  22
فارس روزانه 4322 شهيد باهنر -شماره يك شيراز  اي پسران دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 4323 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
فارس نوبت دوم 4324 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس نوبت دوم 4325 شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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  معماريـ نقشه كشي معماري  -  23
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4326
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4327
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4328
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4329
اي پسران شماره يك تبريز فني و حرفهآموزشكده  18 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4330
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4331
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 4332
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  حرفه آموزشكده فني و - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 4333
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4334
اي پسران اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4335
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4336
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4337
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4338
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد دومنوبت  4339 آذربايجان شرقي 
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 4340
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 4341
100 - زن مرد تبريز - غيرانتفاعي اسوه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4342
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي دانشوران مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4343
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي رشديه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4344
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4345
100 - زن مرد اهر -الدين محمود اهري  غيرانتفاعي شيخ شهاب مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4346
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي علم و فناوري شمس مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4347
100 - زن مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4348
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي ميزان مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4349
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - آذربايجان غربي روزانه 4350
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - آذربايجان غربي روزانه 4351
آذربايجان غربي روزانه 4352 شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه اي  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 4353 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 4354
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 4355
آذربايجان غربي نوبت دوم 4356 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 4357 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4358
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4359
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي علم و فن مؤسسه  غربيآذربايجان  غيرانتفاعي 4360
100 - زن مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4361
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد اردبيل روزانه 4362
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد اردبيل روزانه 4363
اي پسران خلخال حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد اردبيل روزانه 4364
اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد اردبيل روزانه 4365
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - اردبيل روزانه 4366
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد اردبيل نوبت دوم 4367
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد اردبيل نوبت دوم 4368
اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد اردبيل نوبت دوم 4369
اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد اردبيل نوبت دوم 4370
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - اردبيل نوبت دوم 4371
100 - زن مرد پارس آباد -غيرانتفاعي مغان مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 4372
100 - زن مرد اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 4373
100 - زن مرد اردبيل - غيرانتفاعي نوين مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 4374
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  فني و حرفه آموزشكده 22 - - مرد اصفهان روزانه 4375
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 4376
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - اصفهان روزانه 4377
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - اصفهان روزانه 4378
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 4379
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 4380
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 4381
دختران نجف آباداي  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 4382
اصفهان روزانه 4383 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان روزانه 4384 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
شهيد رجايي -پسران كاشان اي  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 4385
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 4386
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه 14 - زن - اصفهان نوبت دوم 4387
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - دومنوبت  4388 اصفهان 
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 4389
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 4390
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 4391
دختران نجف آباداي  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 4392
اصفهان نوبت دوم 4393 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 4394 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4395
100 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي بنيان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4396
100 - زن مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4397
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي چهلستون مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4398
100 - زن مرد اصفهان - غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4399
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4400
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي سپهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4401
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي صفاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4402
100 - زن مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4403
100 - زن مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4404
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اول دوم زن مرد
100 - زن مرد اصفهان –غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4405
100 - زن - اصفهان غيرانتفاعي 4406 شهر اصفهان خميني -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي فيض االسالم مؤسسه 
100 - زن مرد غيرانتفاعي نجف آبادمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4407
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 33 - - مرد البرز روزانه 4408
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 33 - مرد البرز روزانه 4409
اي دختران كرج حرفهآموزشكده فني و  41 - زن - البرز روزانه 4410
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 41 زن - البرز روزانه 4411
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 31 - - مرد البرز نوبت دوم 4412
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 31 - مرد البرز نوبت دوم 4413
اي دختران كرج حرفهآموزشكده فني و  36 - زن - البرز نوبت دوم 4414
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - البرز نوبت دوم 4415
100 - زن - ـ كرج) ويژه خواهران(غيرانتفاعي رسام مؤسسه  البرز غيرانتفاعي 4416
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 4417
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 4418
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم نوبت دوم 4419
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 4420
100 - زن مرد ايالم -غيرانتفاعي باختر مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 4421
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر روزانه 4422
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر روزانه 4423
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر نوبت دوم 4424
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - دومنوبت  4425 بوشهر 
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 4426
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 4427
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 4428
)عج(وليعصر -دختران تهران اي  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران روزانه 4429
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 15 - زن - تهران روزانه 4430
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 15 زن - تهران روزانه 4431
تهران روزانه 4432 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - تهران نوبت دوم 4433
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - تهران نوبت دوم 4434
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 15 - زن - تهران نوبت دوم 4435
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 15 زن - تهران نوبت دوم 4436
تهران نوبت دوم 4437 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - زن مرد تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس مؤسسه  تهران غيرانتفاعي 4438
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 4439
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 4440
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 4441
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 4442
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 4443
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 4444
اي پسران بروجن حرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4445
اي پسران بروجن آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4446
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4447
شهركرداي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4448
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4449
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4450
100 - زن مرد شهركرد - غيرانتفاعي نور هدايت مؤسسه  وبختياري چهارمحال غيرانتفاعي 4451
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 4452
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 4453
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي روزانه 4454
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4455
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4456
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - جنوبيخراسان  نوبت دوم 4457
100 - زن مرد بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 4458
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - خراسان رضوي روزانه 4459
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - خراسان رضوي روزانه 4460
تربت حيدريه اي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان رضوي روزانه 4461
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان رضوي روزانه 4462
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 4463
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 4464
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 4465
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 4466
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 4467
سبزواراي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي روزانه 4468
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - خراسان رضوي روزانه 4469
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - خراسان رضوي روزانه 4470
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خراسان رضوي روزانه 4471
خراسان رضوي روزانه 4472 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 4473 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 12 - مرد
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4474
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4475
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4476
اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4477
سبزوار اي پسران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4478
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4479
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4480
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4481
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4482
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4483
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اول دوم زن مرد
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4484
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4485
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 4486
خراسان رضوي نوبت دوم 4487 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 12 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 4488 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - زن مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4489
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي اسرار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4490
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي بينالود مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4491
100 - زن مرد غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارمؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4492
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - زن مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 4493
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4494
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي توس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4495
100 - زن مرد نيشابور -غيرانتفاعي ثامن مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4496
100 - زن مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4497
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي خاوران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4498
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4499
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي سلمان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4500
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4501
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي فردوس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4502
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي كاويان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4503
100 - زن مرد تربت جام -غيرانتفاعي وحدت مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4504
100 - زن مرد گلبهار -غيرانتفاعي سناباد مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4505
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 4506
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 4507
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان شمالي روزانه 4508
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان شمالي روزانه 4509
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 4510
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 4511
اسالميانقالب  -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - خراسان شمالي نوبت دوم 4512
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - خراسان شمالي نوبت دوم 4513
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 4514
خوزستان روزانه 4515 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 4516 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 4517
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 4518
خوزستان نوبت دوم 4519 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 4520 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 4521
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 4522
100 - زن مرد آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 4523
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 4524
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 4525
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 4526
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 4527
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 4528
100 - زن مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 4529
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(غيرانتفاعي كار مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 4530
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 4531
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 4532
اي پسران سمنان فني و حرفهآموزشكده  32 - - مرد سمنان نوبت دوم 4533
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 4534
100 - زن مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 4535
100 - زن مرد دامغان -غيرانتفاعي توران مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 4536
100 - زن مرد سمنان - غيرانتفاعي رشد دانش مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 4537
100 - زن مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 4538
100 - زن مرد ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 4539
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 4540
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 4541
وبلوچستان سيستان روزانه 4542 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 4543 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4544
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4545
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4546 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4547 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
100 - زن مرد زاهدان - غيرانتفاعي پرتو مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 4548
پسران استهباناي  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس روزانه 4549
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس روزانه 4550
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد فارس روزانه 4551
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد فارس روزانه 4552
اي دختران شيراز حرفهآموزشكده فني و  22 - زن - فارس روزانه 4553
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 4554
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس روزانه 4555
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس روزانه 4556
فارس روزانه 4557 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  و حرفهدانشكده فني  40 - - مرد
فارس روزانه 4558 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد فارس نوبت دوم 4559
استهباناي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد فارس نوبت دوم 4560
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد فارس نوبت دوم 4561
اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد فارس نوبت دوم 4562
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 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي محل  نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 4563
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 4564
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس نوبت دوم 4565
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس نوبت دوم 4566
فارس نوبت دوم 4567 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس نوبت دوم 4568 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4569
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4570
100 - زن مرد جهرم -غيرانتفاعي انديشه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4571
100 - زن مرد مهر فارس - غيرانتفاعي پارس مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4572
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي پيشتازان مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4573
100 - زن مرد المرد -غيرانتفاعي تابناك مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4574
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي حافظ مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4575
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي هنر مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4576
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 4577
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 4578
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 4579
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - قزوين نوبت دوم 4580
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4581
100 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4582
100 - زن مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4583
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4584
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4585
اقباليه قزوين -غيرانتفاعي عالمه مجلسي مؤسسه  80 - زن مرد قزوين غيرانتفاعي 4586
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4587
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4588
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 4589
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4590
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي موالنا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4591
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي ميرعماد مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4592
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4593
100 - زن مرد تاكستان -غيرانتفاعي نيكان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4594
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 4595
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 4596
100 - زن مرد قم - غيرانتفاعي حكمت مؤسسه  قم غيرانتفاعي 4597
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 4598
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كردستان روزانه 4599
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كردستان روزانه 4600
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 4601
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد كردستان روزانه 4602
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كردستان روزانه 4603
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كردستان نوبت دوم 4604
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كردستان نوبت دوم 4605
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 4606
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 4607
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كردستان نوبت دوم 4608
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان روزانه 4609
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان روزانه 4610
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان روزانه 4611
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان روزانه 4612
كرمان روزانه 4613 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 4614 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان روزانه 4615 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 4616 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان نوبت دوم 4617
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان نوبت دوم 4618
دختران سيرجاناي  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان نوبت دوم 4619
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان نوبت دوم 4620
كرمان نوبت دوم 4621 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 4622 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 4623 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 4624 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي افضل كرماني مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4625
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4626
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4627
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4628
100 - زن مرد رفسنجان - جعفري غيرانتفاعي عالمه مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4629
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي مهر آوران مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4630
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4631
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمانشاه روزانه 4632
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد كرمانشاه روزانه 4633
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 4634
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 4635
اي دختران كرمانشاه فني و حرفهآموزشكده  40 - زن - كرمانشاه روزانه 4636
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4637
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4638
يك كرمانشاهاي پسران شماره  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4639
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4640
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كرمانشاه نوبت دوم 4641
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71   صفحه

  معماريـ نقشه كشي معماري  - 23  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد كرمانشاه –غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 4642
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 4643
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي شهيد رضايي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 4644
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي كبير غرب مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 4645
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 4646
ياسوجاي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 4647
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 4648
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 4649
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 4650
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 4651
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 24 - زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 4652
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 24 زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 4653
100 - زن مرد ياسوج -غيرانتفاعي دانا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 4654
100 - زن مرد گچساران - غيرانتفاعي فراز مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 4655
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 4656
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 4657
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 4658
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 4659
كتولآباد  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 4660
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 4661
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 4662
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 4663
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي استرآباد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4664
100 - زن مرد غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4665
100 - زن مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4666
100 - زن مرد كردكوي -غيرانتفاعي كميل مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4667
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4668
100 - زن مرد گرگان - غيرانتفاعي المعي گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4669
100 - زن مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4670
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي ميرداماد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4671
بندرگز -غيرانتفاعي هيركانيا مؤسسه  - 100 زن مرد گلستان غيرانتفاعي 4672
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 4673
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 4674
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 4675
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد گيالن روزانه 4676
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - گيالن روزانه 4677
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - گيالن روزانه 4678
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن روزانه 4679
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن روزانه 4680
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 4681
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد دوم نوبت 4682 گيالن 
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 4683
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد گيالن نوبت دوم 4684
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - گيالن نوبت دوم 4685
رشتاي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - گيالن نوبت دوم 4686
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 32 - - مرد گيالن نوبت دوم 4687
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 32 - مرد گيالن نوبت دوم 4688
100 - زن مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4689
100 - زن مرد الهيجان - غيرانتفاعي ديلمان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4690
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي راهبرد شمال مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4691
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي سيماي دانش مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4692
100 - زن مرد آستارا - غيرانتفاعي شهريار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4693
100 - زن مرد كوچصفهان رشت -غيرانتفاعي قدر مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4694
100 - زن مرد لنگرود -غيرانتفاعي قدير مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4695
100 - زن مرد رشت - غيرانتفاعي كادوس مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4696
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي كوشيار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4697
100 - زن مرد بندرانزلي - غيرانتفاعي موج مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4698
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليمؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4699
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4700
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 4701
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 4702
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - لرستان روزانه 4703
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - لرستان روزانه 4704
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان نوبت دوم 4705
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 4706
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - لرستان نوبت دوم 4707
دختران خرم اباداي  آموزشكده فني و حرفه - 12 زن - لرستان نوبت دوم 4708
100 - زن مرد كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4709
100 - زن مرد بروجرد -غيرانتفاعي ياسين مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4710
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4711
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4712
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4713
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4714
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4715
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4716
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4717
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4718
مازندران روزانه 4719 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 4720 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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72   صفحه

  معماريـ نقشه كشي معماري  - 23  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام  نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
توحيد –اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - مازندران روزانه 4721
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - مازندران روزانه 4722
اي دختران بابل حرفهآموزشكده فني و  40 - زن - مازندران روزانه 4723
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 4724
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 4725
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 4726
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4727
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4728
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4729
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد دومنوبت  4730 مازندران 
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4731
اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4732
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4733
مالصدرا -اي پسران رامسر  فني و حرفهآموزشكده  - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4734
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4735
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4736
مازندران نوبت دوم 4737 )ع(امام محمدباقر -شماره يك ساري اي پسران  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 4738 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - مازندران نوبت دوم 4739
توحيد -اي دختران آمل  حرفهآموزشكده فني و  - 20 زن - مازندران نوبت دوم 4740
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 4741
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 4742
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 4743
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 4744
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4745
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4746
100 - زن مرد نور - محدث نوري دانشگاه غيرانتفاعي عالمه  مازندران غيرانتفاعي 4747
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4748
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4749
100 - زن مرد فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4750
100 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4751
100 - زن مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4752
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4753
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي راهيان نور مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4754
100 - زن مرد رامسر - غيرانتفاعي رحمان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4755
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4756
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4757
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سمنگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4758
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4759
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4760
100 - زن مرد بابل -غيرانتفاعي طبري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4761
100 - زن مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4762
100 - زن مرد چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4763
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4764
100 - زن مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4765
100 - زن مرد الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4766
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4767
100 - زن مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4768
100 - زن مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4769
100 - زن مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4770
100 - زن مرد محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4771
100 - زن مرد ساري - غيرانتفاعي هدف مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4772
100 - زن مرد آمل - غيرانتفاعي هراز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4773
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 4774
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 4775
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي روزانه 4776
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي روزانه 4777
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 4778
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 4779
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 4780
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 4781
100 - زن مرد ساوه -انرژي غيرانتفاعي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4782
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4783
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4784
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4785
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فن ودانش مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4786
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر اراكمؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4787
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4788
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 4789
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 4790
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 4791
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان روزانه 4792
اي دختران بندرعباس فني و حرفه آموزشكده 30 - زن - هرمزگان روزانه 4793
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 4794
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 4795
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 4796
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 4797
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان نوبت دوم 4798
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 4799
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  معماريـ نقشه كشي معماري  - 23  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 4800
همدان روزانه 4801 شهيد مفتح -شماره يك همدان اي پسران  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 4802 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان روزانه 4803
)س(زينب كبري -همدان اي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان روزانه 4804
همدان نوبت دوم 4805 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 4806 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
)س(زينب كبري -همدان اي دختران  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان نوبت دوم 4807
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان نوبت دوم 4808
100 - زن مرد نهاوند - غيرانتفاعي اميد مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 4809
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي گنجنامه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 4810
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي هگمتانه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 4811
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 4812
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي عمران و توسعه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 4813
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد يزد روزانه 4814
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 4815
يزد روزانه 4816 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 4817 )ع(امام علي - شماره دو يزد اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد روزانه 4818
يزد روزانه 4819 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 4820 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 4821
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 4822
يزد نوبت دوم 4823 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 4824 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد نوبت دوم 4825
يزد نوبت دوم 4826 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 4827 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  و حرفه دانشكده فني - 20 - مرد
100 - زن مرد يزد غيرانتفاعي 4828 )محل تحصيل واحد مركزي يزد(دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
100 - زن مرد يزد -) ع(غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه  يزد غيرانتفاعي 4829

 شهرسازي -  23
ابن حسام -اي پسران بيرجند  فني و حرفهآموزشكده  30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 4830
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 4831
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 4832
ابن حسام -پسران بيرجند اي  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4833
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4834
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 4835
دارالفنون -بجنورد اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 4836
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 4837
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد فارس روزانه 4838
فارس روزانه 4839 شهيد باهنر -شماره يك شيراز اي پسران  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 4840 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد فارس نوبت دوم 4841
فارس نوبت دوم 4842 شهيد باهنر -شماره يك شيراز اي پسران  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس نوبت دوم 4843 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان روزانه 4844 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 4845 )س(حضرت فاطمه - كرمان اي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 4846 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 4847 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كتولآباد  اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 4848
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 4849
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 4850
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 4851
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - لرستان روزانه 4852
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - لرستان روزانه 4853
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 14 - زن - لرستان نوبت دوم 4854
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - لرستان نوبت دوم 4855

 معماري سنتي -  23
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 4856
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 4857
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 4858
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 4859
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 4860
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - قزوين نوبت دوم 4861
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 4862
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 4863
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 4864
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 4865
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - لرستان روزانه 4866
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - لرستان روزانه 4867
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - لرستان نوبت دوم 4868
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - لرستان نوبت دوم 4869

 نقشه برداري ـنقشه برداري  - 24
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4870
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 4871
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4872
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 4873
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74   صفحه

  ريبردانقشه نقشه برداري ـ  – 23  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آذربايجان غربي روزانه 4874 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 4875 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 4876 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 4877 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4878
اصفهان روزانه 4879 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  حرفه دانشكده فني و 16 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 4880 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 14 - - مرد
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4881
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي سپهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4882
100 - - مرد كاشان - غيرانتفاعي سينا مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4883
100 - - مرد اصفهان - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4884
100 - - مرد ايالم -غيرانتفاعي سفير دانش مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 4885
تهران روزانه 4886 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 4887 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 4888
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد خراسان جنوبي روزانه 4889
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4890
اي پسران فردوس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 4891
اي پسران نيشابور فني و حرفهآموزشكده  25 - - مرد خراسان رضوي روزانه 4892
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خراسان رضوي روزانه 4893
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4894
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 4895
100 - - مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 4896
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 4897
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 4898
100 - - مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 4899
100 - - مرد اهواز -غيرانتفاعي كارون مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 4900
100 - - مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 4901
100 - - مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 4902
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 4903
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 4904
وبلوچستان سيستان روزانه 4905 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 4906 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4907
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4908
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4909 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 4910 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
100 - - مرد زاهدان - غيرانتفاعي پرتو مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 4911
فارس روزانه 4912 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس روزانه 4913 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
فارس نوبت دوم 4914 شهيد باهنر -يك شيراز اي پسران شماره  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
فارس نوبت دوم 4915 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - - مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4916
100 - - مرد شيراز - غيرانتفاعي حافظ مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 4917
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4918
100 - - مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4919
100 - - مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4920
100 - - مرد آبيك -غيرانتفاعي موالنا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 4921
100 - - مرد قم - غيرانتفاعي حكمت مؤسسه  قم غيرانتفاعي 4922
100 - - مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4923
100 - - مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4924
100 - - مرد كرمان - مهر آوران  غيرانتفاعيمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 4925
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 4926
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 4927
كرمانشاهاي پسران شماره يك  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4928
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 4929
100 - - مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4930
100 - - مرد گرگان - غيرانتفاعي المعي گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4931
100 - - مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 4932
100 - - مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4933
100 - - مرد رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 4934
100 - - مرد بروجرد -غيرانتفاعي ياسين مؤسسه  لرستان غيرانتفاعي 4935
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 4936
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 4937
مازندران روزانه 4938 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 4939 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 4940
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 4941
مازندران نوبت دوم 4942 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 4943 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4944
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4945
100 - - مرد نكا - غيرانتفاعي انديشه سازان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4946
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي سارويه مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4947
100 - - مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4948
100 - - مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4949
100 - - مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4950
100 - - مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4951
100 - - مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4952
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  ريبردانقشه نقشه برداري ـ  – 23  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد محمودآباد –غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 4953
100 - - مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 4954
همدان روزانه 4955 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 4956 شهيد مفتح -همدان  اي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 4957 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 4958 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
100 - - مرد همدان - غيرانتفاعي عمران و توسعهمؤسسه  همدان غيرانتفاعي 4959
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد يزد روزانه 4960
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد يزد روزانه 4961
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد يزد نوبت دوم 4962
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد يزد نوبت دوم 4963
100 - - مرد يزد -) ع(غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه  يزد غيرانتفاعي 4964

 صنايع شيميايي ـصنايع شيميايي  - 25
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 4965
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 4966
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 4967
)س(الزهرا -تبريز اي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 4968
آذربايجان غربي روزانه 4969 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 4970 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 4971 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 4972 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان روزانه 4973
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - اصفهان روزانه 4974
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - اصفهان روزانه 4975
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان نوبت دوم 4976
اي دختران نجف آباد فني و حرفه آموزشكده 18 - زن - اصفهان نوبت دوم 4977
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - اصفهان نوبت دوم 4978
100 - زن مرد نجف اباد -غيرانتفاعي جامي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4979
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4980
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 4981
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 4982
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 4983
دختران بوشهراي  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر روزانه 4984
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر روزانه 4985
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 4986
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 4987
اي دختران بوشهر حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - بوشهر نوبت دوم 4988
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر نوبت دوم 4989
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 4990
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 4991
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران روزانه 4992
تهران روزانه 4993 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - تهران نوبت دوم 4994
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - تهران نوبت دوم 4995
تهران نوبت دوم 4996 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
خراسان رضوي روزانه 4997 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 4998 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي روزانه 4999
رضويخراسان  نوبت دوم 5000 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 5001 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5002
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 5003
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 5004
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5005
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5006
خوزستان روزانه 5007 شهيد چمران -يك اهواز  اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 5008 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 5009
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 5010
خوزستان نوبت دوم 5011 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 5012 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - دومنوبت  5013 خوزستان 
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 5014
100 - زن مرد ابهر -غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5015
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5016
اي دختران شاهرود حرفهآموزشكده فني و  34 - زن - سمنان روزانه 5017
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 5018
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 5019
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 5020
فارس روزانه 5021 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 5022 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 5023
دختران شيرازاي  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 5024
فارس نوبت دوم 5025 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
فارس نوبت دوم 5026 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 5027
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 5028
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5029
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76   صفحه

  صنايع شيميايي ـصنايع شيميايي  - 25  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد مهر فارس - غيرانتفاعي پارس مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5030
كرمان روزانه 5031 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 5032 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان نوبت دوم 5033 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5034 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5035
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5036
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 5037
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 5038
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - كرمانشاه روزانه 5039
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - كرمانشاه روزانه 5040
اي پسران شماره دو كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 5041
اي پسران شماره دو كرمانشاه فني و حرفهآموزشكده  - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 5042
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - كرمانشاه نوبت دوم 5043
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - كرمانشاه نوبت دوم 5044
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 5045
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد گلستان روزانه 5046
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد گلستان روزانه 5047
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد گلستان نوبت دوم 5048
اي پسران گرگان حرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد گلستان نوبت دوم 5049
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 5050
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 5051
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 5052
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 5053
100 - زن مرد كوچصفهان رشت -غيرانتفاعي قدر مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5054
مازندران روزانه 5055 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 5056 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
مازندران نوبت دوم 5057 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 5058 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد نكا - غيرانتفاعي انديشه سازان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5059
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5060
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5061
اي دختران يزد حرفهآموزشكده فني و  35 - زن - يزد روزانه 5062

 )گرايش آرايشي بهداشتي(شيمي آزمايشگاهي  - 25
كرمان روزانه 5063 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان روزانه 5064 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كرمان نوبت دوم 5065 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5066 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 )گرايش صنعتي(شيمي آزمايشگاهي  - 25
جاجرماي پسران  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 5067
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 5068
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5069
اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5070
خوزستان روزانه 5071 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 5072 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
خوزستان نوبت دوم 5073 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 5074 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 بهره برداري پااليش گاز - 25
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 5075
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 5076
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 5077
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 5078

 صنايع نساجي ـصنايع نساجي  - 26
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 5079
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان نوبت دوم 5080
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد گيالن روزانه 5081
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد گيالن روزانه 5082

 ريخته گري ـمتالورژي  - 27
پسران شماره دو تبريز اي آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5083
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5084
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5085
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5086
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5087
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5088
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد دومنوبت  5089 آذربايجان شرقي 
اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5090
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 5091
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 5092
اصفهان روزانه 5093 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان روزانه 5094 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد دومنوبت  5095 اصفهان 
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 5096
اصفهان نوبت دوم 5097 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 5098 مهاجرشهيد محسن  -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
100 - - مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5099
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  ريخته گري ـمتالورژي  -  27  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - - مرد اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5100
تهران روزانه 5101 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 5102 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 5103
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 5104
خراسان رضوي روزانه 5105 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 5106 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  فني و حرفه دانشكده - 15 - مرد
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5107
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5108
خراسان رضوي نوبت دوم 5109 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  حرفهدانشكده فني و  15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 5110 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خراسان شمالي روزانه 5111
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان شمالي روزانه 5112
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5113
دارالفنون -اي پسران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد شماليخراسان  نوبت دوم 5114
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان روزانه 5115
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 5116
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان نوبت دوم 5117
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان نوبت دوم 5118
100 - - مرد آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند مؤسسه  خوزستان غيرانتفاعي 5119
فارس روزانه 5120 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
فارس نوبت دوم 5121 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد قزوين روزانه 5122
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد قزوين نوبت دوم 5123
كرمان روزانه 5124 شهيد دادبين - كرمان  اي پسران شماره دو آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
كرمان روزانه 5125 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
كرمان نوبت دوم 5126 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5127 شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - - مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5128
100 - - مرد رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5129
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 5130
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 5131
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 5132
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 5133
پسران بندرانزلياي  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 5134
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 5135
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5136
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 5137
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5138
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5139
همدان روزانه 5140 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 5141 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
همدان نوبت دوم 5142 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 5143 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
يزد روزانه 5144 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
يزد روزانه 5145 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
يزد نوبت دوم 5146 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 مدلسازي ـمتالورژي  - 27
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5147
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5148
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد دومنوبت  5149 آذربايجان شرقي 
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5150

 سراميك صنعتي ـسراميك  - 28
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي هگمتانه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5151
)ره(خمينيامام  -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد يزد روزانه 5152
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد يزد روزانه 5153
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد روزانه 5154
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد روزانه 5155
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد يزد نوبت دوم 5156
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد يزد نوبت دوم 5157
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد نوبت دوم 5158
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد نوبت دوم 5159

 استخراج معدن ـمعدن  - 29
اي طبس آموزشكده فني و حرفه 55 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 5160
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان جنوبي روزانه 5161
اي طبس و حرفه آموزشكده فني 55 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 5162
اي طبس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 5163
كرمان روزانه 5164 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 5165 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان نوبت دوم 5166 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5167 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - - مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5168

 )گرايش سنگ تزئيني(فرآوري سنگ  - 29
كرمان روزانه 5169 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان روزانه 5170 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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  )گرايش سنگ تزئيني(فرآوري سنگ  - 29  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
كرمان نوبت دوم 5171 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5172 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  فني و حرفهآموزشكده  - 25 - مرد

 )گرايش سنگ ساختماني(فرآوري سنگ  - 29
كرمان روزانه 5173 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كرمان روزانه 5174 دادبين شهيد - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كرمان نوبت دوم 5175 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5176 شهيد دادبين - اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 ناوبري ـناوبري  - 30
اي پسران بندرانزلي حرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد گيالن روزانه 5177
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن روزانه 5178
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گيالن نوبت دوم 5179
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن نوبت دوم 5180
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5181
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 5182
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5183
محموداباداي پسران  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5184

 مخابرات دريايي الكترونيك وـ مخابرات دريايي  الكترونيك و - 31
100 - - مرد گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5185
100 - - مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5186
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 5187
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 5188
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 5189
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 5190

 مكانيك موتورهاي دريايي -مكانيك موتورهاي دريايي  -  32
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گيالن روزانه 5191
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن روزانه 5192
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گيالن نوبت دوم 5193
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گيالن نوبت دوم 5194
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5195
اي پسران محموداباد حرفه دانشكده فني و - 40 - مرد مازندران روزانه 5196
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5197
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5198

 حسابداري ـحسابداري بازرگاني  - 33
اي پسران سراب حرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5199
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5200
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5201
تبريزاي پسران شماره دو  آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5202
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5203
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5204
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 5205
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 5206
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 5207
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - آذربايجان شرقي روزانه 5208
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 30 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5209
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 30 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5210
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5211
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5212
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5213
اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5214
اي پسران شماره يك تبريز فني و حرفهآموزشكده  18 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5215
اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5216
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 5217
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  فني و حرفه آموزشكده - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 5218
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 5219
اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 5220
پسران مراغهآموزشكده فني و كشاورزي  10 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5221
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 10 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5222
100 - زن مرد تبريز - غيرانتفاعي اسوه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5223
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي دانشوران مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5224
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي رشديه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5225
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5226
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي علم و فناوري شمس مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5227
100 - زن مرد ميانه -غيرانتفاعي عين القضات مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5228
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي ميزان مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5229
100 - زن مرد تبريز -) ص(غيرانتفاعي نبي اكرممؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5230
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 60 - زن - آذربايجان غربي روزانه 5231
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - آذربايجان غربي روزانه 5232
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - آذربايجان غربي روزانه 5233
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - آذربايجان غربي روزانه 5234
آذربايجان غربي روزانه 5235 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 50 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 5236 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 50 - مرد
اي دختران اروميه فني و حرفهآموزشكده  30 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5237
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 60 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5238
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5239
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5240
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  حسابداري ـحسابداري بازرگاني  -  33  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 5241 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 50 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 5242 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 50 - مرد
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آذرآبادگان مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5243
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي آفاق مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5244
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5245
100 - زن مرد خوي -غيرانتفاعي شمس تبريزي مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5246
100 - زن مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5247
100 - زن مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5248
100 - زن مرد اروميه - غيرانتفاعي نژند مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5249
100 - زن مرد خوي - غيرانتفاعي عالمه خويي مؤسسه  غربيآذربايجان  غيرانتفاعي 5250
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل روزانه 5251
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل روزانه 5252
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اردبيل روزانه 5253
رازي -پسران اردبيل اي  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل نوبت دوم 5254
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل نوبت دوم 5255
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اردبيل نوبت دوم 5256
100 - زن مرد پارس آباد -غيرانتفاعي مغان مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 5257
100 - زن مرد اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 5258
100 - زن مرد اردبيل - غيرانتفاعي نوين مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 5259
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان روزانه 5260
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  حرفهآموزشكده فني و  - 18 - مرد اصفهان روزانه 5261
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 5262
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان روزانه 5263
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان روزانه 5264
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 5265
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان روزانه 5266
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان روزانه 5267
اي دختران شهرضا حرفهآموزشكده فني و  35 - زن - اصفهان روزانه 5268
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 5269
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 5270
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 5271
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 5272
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 5273
اصفهان روزانه 5274 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد
اصفهان روزانه 5275 شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان نوبت دوم 5276
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد اصفهان نوبت دوم 5277
اي پسران شهرضا حرفهآموزشكده فني و  22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 5278
اي پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد اصفهان نوبت دوم 5279
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد اصفهان نوبت دوم 5280
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 5281
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان نوبت دوم 5282
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان نوبت دوم 5283
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان نوبت دوم 5284
اي دختران شهرضا حرفهآموزشكده فني و  - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 5285
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 5286
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 5287
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 5288
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 5289
اصفهان نوبت دوم 5290 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه 17 - - مرد
اصفهان نوبت دوم 5291 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفه - 17 - مرد
100 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي المهدي مهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5292
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5293
100 - زن مرد نجف اباد -غيرانتفاعي جامي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5294
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5295
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5296
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي صبح صادق مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5297
100 - زن مرد شهر اصفهانفوالد  - غيرانتفاعي صنعتي فوالد مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5298
100 - زن مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5299
100 - زن مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5300
100 - زن مرد اصفهان - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5301
100 - زن - اصفهان غيرانتفاعي 5302 خميني شهر اصفهان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي فيض االسالم مؤسسه 
100 - زن مرد اصفهان - غيرانتفاعي هشت بهشت مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5303
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 41 - - مرد البرز روزانه 5304
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 41 - مرد البرز روزانه 5305
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - البرز روزانه 5306
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - البرز روزانه 5307
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 39 - - مرد البرز نوبت دوم 5308
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 39 - مرد البرز نوبت دوم 5309
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - البرز نوبت دوم 5310
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - البرز نوبت دوم 5311
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم روزانه 5312
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم روزانه 5313
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم روزانه 5314
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم روزانه 5315
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد ايالم نوبت دوم 5316
اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد ايالم نوبت دوم 5317
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم نوبت دوم 5318
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم نوبت دوم 5319
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  حسابداري ـحسابداري بازرگاني  -  33  ادامه
پذيرشجنس   

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد ايالم –غيرانتفاعي باختر مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 5320
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر روزانه 5321
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر روزانه 5322
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر روزانه 5323
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر روزانه 5324
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد بوشهر نوبت دوم 5325
اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد بوشهر نوبت دوم 5326
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر نوبت دوم 5327
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر نوبت دوم 5328
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 5329
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 5330
تهران روزانه 5331 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران روزانه 5332 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - تهران روزانه 5333
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - تهران روزانه 5334
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران روزانه 5335
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  حرفهدانشكده فني و  - 30 زن - تهران روزانه 5336
تهران روزانه 5337 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
تهران نوبت دوم 5338 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران نوبت دوم 5339 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  فني و حرفهآموزشكده  - 70 - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - تهران نوبت دوم 5340
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - تهران نوبت دوم 5341
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  حرفهدانشكده فني و  30 - زن - تهران نوبت دوم 5342
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 5343
تهران نوبت دوم 5344 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي پسران شهركرد حرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 5345
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 5346
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 5347
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 5348
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 5349
اي پسران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 5350
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 5351
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 5352
100 - زن مرد شهركرد - غيرانتفاعي نور هدايت مؤسسه  وبختياري چهارمحال غيرانتفاعي 5353
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 5354
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي روزانه 5355
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - خراسان جنوبي روزانه 5356
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - خراسان جنوبي روزانه 5357
اي قاين حرفهآموزشكده فني و  18 - - مرد خراسان جنوبي روزانه 5358
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان جنوبي روزانه 5359
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 5360
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 5361
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 5362
ابن حسام -اي پسران بيرجند  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 5363
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5364
اي قاين حرفه آموزشكده فني و - 18 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5365
اي قاين آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 5366
اي قاين آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان جنوبي نوبت دوم 5367
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5368
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5369
100 - زن مرد بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 5370
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي روزانه 5371
پسران سبزواراي  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي روزانه 5372
خراسان رضوي روزانه 5373 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 5374 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران قوچان حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 5375
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 5376
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خراسان رضوي روزانه 5377
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد رضويخراسان  روزانه 5378
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خراسان رضوي روزانه 5379
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي روزانه 5380
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - خراسان رضوي روزانه 5381
دختران مشهداي  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - خراسان رضوي روزانه 5382
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 5383
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي روزانه 5384
خراسان رضوي روزانه 5385 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 5386 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5387
اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5388
خراسان رضوي نوبت دوم 5389 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 5390 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5391
اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5392
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5393
اي پسران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 5394
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5395
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5396
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5397
مشهداي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5398
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  حسابداري ـحسابداري بازرگاني  -  33  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5399
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 5400
خراسان رضوي نوبت دوم 5401 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 5402 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي اسرار مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5403
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي بينالود مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5404
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - زن مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 5405
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5406
100 - زن مرد نيشابور -غيرانتفاعي ثامن مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5407
100 - زن مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5408
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي خراسان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5409
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي خردگرايان مطهر مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5410
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي سلمان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5411
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  رضويخراسان  غيرانتفاعي 5412
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي فردوس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5413
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي كاويان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5414
100 - زن مرد كاشمر -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5415
100 - زن مرد گلبهار -غيرانتفاعي سناباد مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5416
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 27 - - مرد خراسان شمالي روزانه 5417
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 27 - مرد خراسان شمالي روزانه 5418
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان شمالي روزانه 5419
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان شمالي روزانه 5420
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5421
اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 5422
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - خراسان شمالي نوبت دوم 5423
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - خراسان شمالي نوبت دوم 5424
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي اشراق مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 5425
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 5426
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد خوزستان روزانه 5427
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد خوزستان روزانه 5428
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد خوزستان روزانه 5429
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان روزانه 5430
خوزستان روزانه 5431 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان روزانه 5432 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  فني و حرفهآموزشكده  - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خوزستان روزانه 5433
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خوزستان روزانه 5434
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد خوزستان نوبت دوم 5435
اي پسران دزفول آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد خوزستان نوبت دوم 5436
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد خوزستان نوبت دوم 5437
شهدا -اي پسران شماره دو اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد خوزستان نوبت دوم 5438
خوزستان نوبت دوم 5439 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
خوزستان نوبت دوم 5440 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خوزستان نوبت دوم 5441
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خوزستان نوبت دوم 5442
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان روزانه 5443
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان روزانه 5444
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 5445
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان روزانه 5446
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد زنجان نوبت دوم 5447
اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد زنجان نوبت دوم 5448
)عج(قائم -اي دختران زنجان  حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - زنجان نوبت دوم 5449
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 5450
100 - زن مرد ابهر -غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5451
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5452
100 - زن مرد ابهر - غيرانتفاعي صائب مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5453
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5454
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(غيرانتفاعي كار مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 5455
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 34 - - مرد سمنان روزانه 5456
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 34 - مرد سمنان روزانه 5457
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 5458
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 5459
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد سمنان نوبت دوم 5460
اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 5461
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 5462
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - دومنوبت  5463 سمنان 
100 - زن مرد دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي سمنان غيرانتفاعي 5464
100 - زن مرد شاهرود -غيرانتفاعي برآيند مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5465
100 - زن مرد دامغان -غيرانتفاعي توران مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5466
100 - زن مرد غيرانتفاعي شاهرودمؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5467
100 - زن مرد سمنان - غيرانتفاعي فضيلت مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5468
100 - زن مرد سمنان -غيرانتفاعي كومش مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5469
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 5470
اي پسران شماره دو زاهدان فني و حرفه آموزشكده - 30 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 5471
وبلوچستان سيستان روزانه 5472 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
وبلوچستان سيستان روزانه 5473 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - وبلوچستان سيستان روزانه 5474
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - وبلوچستان سيستان روزانه 5475
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5476
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5477
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وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5478 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5479 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5480
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5481
زاهدان -غيرانتفاعي تفتان مؤسسه  80 - زن مرد وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 5482
100 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي شكوه شرق مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 5483
100 - زن مرد زاهدان - غيرانتفاعي هاتف مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 5484
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد فارس روزانه 5485
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد فارس روزانه 5486
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 5487
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 5488
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس روزانه 5489
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس روزانه 5490
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 5491
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 5492
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - فارس روزانه 5493
كازروناي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - فارس روزانه 5494
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس روزانه 5495
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس روزانه 5496
فارس روزانه 5497 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
فارس روزانه 5498 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد فارس نوبت دوم 5499
)ره(امام خميني -اي پسران آباده  آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد فارس نوبت دوم 5500
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 5501
اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 5502
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس نوبت دوم 5503
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس نوبت دوم 5504
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 5505
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 5506
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - فارس نوبت دوم 5507
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - دوم نوبت 5508 فارس 
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس نوبت دوم 5509
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس نوبت دوم 5510
فارس نوبت دوم 5511 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
فارس نوبت دوم 5512 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  حرفه دانشكده فني و - 45 - مرد
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5513
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5514
100 - زن مرد جهرم -غيرانتفاعي انديشه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5515
100 - زن مرد مهر فارس - غيرانتفاعي پارس مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5516
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي پيشتازان مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5517
100 - زن مرد المرد -غيرانتفاعي تابناك مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5518
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي حافظ مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5519
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي زند دانش گستر مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5520
100 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي فاطميه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 5521
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين روزانه 5522
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين روزانه 5523
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 5524
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 5525
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد قزوين نوبت دوم 5526
اي پسران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد قزوين نوبت دوم 5527
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 5528
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - قزوين نوبت دوم 5529
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي البرز مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5530
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي بصير مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5531
100 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  غيرانتفاعي پمؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5532
100 - زن مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5533
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5534
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5535
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5536
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5537
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي عالمه قزويني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5538
اقباليه قزوين -غيرانتفاعي عالمه مجلسي مؤسسه  80 - زن مرد قزوين غيرانتفاعي 5539
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5540
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5541
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 5542
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5543
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي موالنا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5544
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5545
100 - زن مرد تاكستان -غيرانتفاعي نيكان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5546
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد قم روزانه 5547
دختران قماي  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - قم روزانه 5548
اي پسران قم آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد قم نوبت دوم 5549
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - قم نوبت دوم 5550
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي پويش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 5551
100 - زن مرد قم - غيرانتفاعي حكمت مؤسسه  قم غيرانتفاعي 5552
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 5553
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي طلوع مهر مؤسسه  قم غيرانتفاعي 5554
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كردستان روزانه 5555
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كردستان روزانه 5556
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شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان روزانه 5557
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان روزانه 5558
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كردستان روزانه 5559
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كردستان روزانه 5560
پسران سقزاي  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كردستان نوبت دوم 5561
اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كردستان نوبت دوم 5562
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد كردستان نوبت دوم 5563
شهيد يزدان پناه - اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد كردستان نوبت دوم 5564
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كردستان نوبت دوم 5565
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كردستان نوبت دوم 5566
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 5567
پسران بافتاي  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 5568
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان روزانه 5569
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان روزانه 5570
كرمان روزانه 5571 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان روزانه 5572 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
كرمان روزانه 5573 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 5574 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 5575
اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 5576
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد كرمان نوبت دوم 5577
اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد كرمان نوبت دوم 5578
كرمان نوبت دوم 5579 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان نوبت دوم 5580 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
كرمان نوبت دوم 5581 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5582 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي افضل كرماني مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5583
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي بعثت مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5584
100 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5585
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5586
100 - زن مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5587
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5588
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5589
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي مهر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5590
100 - زن مرد كرمان - غيرانتفاعي مهر آوران مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5591
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي نگين مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5592
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد كرمانشاه روزانه 5593
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه - 50 - مرد كرمانشاه روزانه 5594
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه روزانه 5595
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه روزانه 5596
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كرمانشاه روزانه 5597
اي پسران اسالم آباد غرب آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 5598
اي پسران اسالم آباد غرب حرفه آموزشكده فني و - 45 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 5599
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد كرمانشاه نوبت دوم 5600
اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد كرمانشاه نوبت دوم 5601
دختران كرمانشاهاي  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كرمانشاه نوبت دوم 5602
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي شهيد رضايي مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 5603
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 5604
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبويراحمد كهگيلويه روزانه 5605
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 5606
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 5607
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 5608
اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 5609
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 24 - زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 5610
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 24 زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 5611
100 - زن مرد ياسوج -غيرانتفاعي دانا مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 5612
100 - زن مرد گچساران - غيرانتفاعي فراز مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 5613
100 - زن مرد ياسوج -غيرانتفاعي فروغ دانش مؤسسه  وبويراحمد كهگيلويه غيرانتفاعي 5614
آباد كتول اي پسران علي حرفه آموزشكده فني و 20 - - مرد گلستان روزانه 5615
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 5616
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد گلستان روزانه 5617
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد گلستان روزانه 5618
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان روزانه 5619
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان روزانه 5620
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان روزانه 5621
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان روزانه 5622
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان روزانه 5623
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان روزانه 5624
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 5625
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 5626
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد گلستان نوبت دوم 5627
اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد گلستان نوبت دوم 5628
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - دوم نوبت 5629 گلستان 
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان نوبت دوم 5630
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان نوبت دوم 5631
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان نوبت دوم 5632
)ع(امام علي -كردكوي اي پسران  دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد گلستان نوبت دوم 5633
)ع(امام علي -اي پسران كردكوي  دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد گلستان نوبت دوم 5634
100 - زن مرد گرگان - غيرانتفاعي حكيم جرجاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5635
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پذيرش ظرفيت 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5636
100 - زن مرد گنبدكاووس - غيرانتفاعي شرق گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5637
100 - زن مرد گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5638
100 - زن مرد كردكوي -غيرانتفاعي كميل مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5639
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5640
100 - زن مرد گرگان - غيرانتفاعي المعي گرگاني مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5641
100 - زن مرد آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5642
100 - زن مرد مينودشت -غيرانتفاعي ميالد گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5643
بندرگز -غيرانتفاعي هيركانيا مؤسسه  - 100 زن مرد گلستان غيرانتفاعي 5644
گيالن روزانه 5645 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
گيالن روزانه 5646 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 5647
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 5648
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 5649
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 5650
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 5651
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 5652
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - گيالن روزانه 5653
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - گيالن روزانه 5654
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن روزانه 5655
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن روزانه 5656
گيالن نوبت دوم 5657 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
گيالن نوبت دوم 5658 )ع(امام صادق - اي پسران آستانه اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 5659
اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 5660
اي پسران رشت آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 5661
پسران رشتاي  آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 5662
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 5663
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 5664
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - گيالن نوبت دوم 5665
اي دختران رشت و حرفه آموزشكده فني - 36 زن - گيالن نوبت دوم 5666
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه 18 - - مرد گيالن نوبت دوم 5667
سرا اي پسران صومعه  دانشكده فني و حرفه - 18 - مرد گيالن نوبت دوم 5668
100 - زن مرد الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5669
100 - زن مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5670
100 - زن مرد الهيجان - غيرانتفاعي ديلمان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5671
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي راهبرد شمال مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5672
100 - زن مرد آستارا - غيرانتفاعي شهريار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5673
100 - زن مرد كوچصفهان رشت -غيرانتفاعي قدر مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5674
100 - زن مرد لنگرود -غيرانتفاعي قدير مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5675
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي كوشيار مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5676
100 - زن مرد آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5677
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليمؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 5678
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 26 - - مرد لرستان روزانه 5679
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 26 - مرد لرستان روزانه 5680
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد لرستان روزانه 5681
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد لرستان روزانه 5682
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 5683
پسران دوروداي  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان روزانه 5684
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - لرستان روزانه 5685
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - لرستان روزانه 5686
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - لرستان روزانه 5687
اي دختران خرم اباد فني و حرفهآموزشكده  - 40 زن - لرستان روزانه 5688
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان نوبت دوم 5689
اي پسران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان نوبت دوم 5690
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان نوبت دوم 5691
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد لرستان نوبت دوم 5692
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان نوبت دوم 5693
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 5694
بروجرداي دختران  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - لرستان نوبت دوم 5695
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - لرستان نوبت دوم 5696
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 38 - زن - لرستان نوبت دوم 5697
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 38 زن - لرستان نوبت دوم 5698
كوهدشت لرستان -غيرانتفاعي نوآوران مؤسسه  80 - زن مرد لرستان غيرانتفاعي 5699
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5700
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 5701
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5702
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 5703
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5704
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 5705
مازندران روزانه 5706 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 5707 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - مازندران روزانه 5708
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - مازندران روزانه 5709
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 5710
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 5711
دختران سارياي  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 5712
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 5713
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 5714
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  حسابداري ـحسابداري بازرگاني  -  33  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 آموزش عالي محل تحصيلنام مؤسسه  نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 5715
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5716
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5717
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5718
مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5719
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5720
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5721
مازندران نوبت دوم 5722 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 5723 )ع(محمدباقرامام  -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - مازندران نوبت دوم 5724
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - مازندران نوبت دوم 5725
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 5726
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 5727
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 5728
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 5729
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 5730
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 5731
100 - زن مرد آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مازندران غيرانتفاعي 5732
100 - زن مرد نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مازندران غيرانتفاعي 5733
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5734
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5735
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5736
100 - زن مرد بابلسر -غيرانتفاعي پارسا مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5737
100 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5738
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي تجن مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5739
100 - زن مرد محمودآباد - غيرانتفاعي خزر مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5740
100 - زن مرد بابل -غيرانتفاعي راه دانش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5741
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي راهيان نور مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5742
100 - زن مرد تنكابن -غيرانتفاعي رودكي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5743
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5744
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي سارويه مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5745
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5746
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سمنگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5747
100 - زن مرد ساري -سنا غيرانتفاعي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5748
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5749
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صنعتي قائم مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5750
100 - زن مرد بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5751
100 - زن مرد چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5752
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5753
100 - زن مرد اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5754
100 - زن مرد قائمشهر -غيرانتفاعي فروردين مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5755
100 - زن مرد الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5756
100 - زن مرد رامسر -غيرانتفاعي كسري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5757
100 - زن مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5758
100 - زن مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5759
100 - زن مرد محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5760
100 - زن مرد ساري - غيرانتفاعي هدف مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5761
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 5762
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 5763
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي روزانه 5764
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد مركزي روزانه 5765
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي روزانه 5766
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي روزانه 5767
امير كبير -اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد مركزي نوبت دوم 5768
امير كبير -اي پسران اراك  حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد مركزي نوبت دوم 5769
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه 23 - - مرد مركزي نوبت دوم 5770
اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفه - 23 - مرد مركزي نوبت دوم 5771
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 5772
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 5773
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5774
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5775
100 - زن مرد زرنديه -غيرانتفاعي زرنديه مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5776
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5777
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر اراكمؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5778
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5779
شهيد كراني -بندرعباس  اي پسران آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان روزانه 5780
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد هرمزگان روزانه 5781
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 5782
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان روزانه 5783
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان روزانه 5784
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 5785
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 5786
شهيد كراني -اي پسران بندرعباس  فني و حرفهآموزشكده  - 30 - مرد هرمزگان نوبت دوم 5787
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 5788
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان نوبت دوم 5789
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 5790
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 5791
100 - زن مرد قشم -غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي مؤسسه  هرمزگان غيرانتفاعي 5792
100 - زن مرد غيرانتفاعي قشممؤسسه  هرمزگان غيرانتفاعي 5793



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

86   صفحه

  حسابداري ـحسابداري بازرگاني  -  33  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
همدان روزانه 5794 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
همدان روزانه 5795 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان روزانه 5796
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - همدان روزانه 5797
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان روزانه 5798
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - همدان روزانه 5799
همدان نوبت دوم 5800 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 37 - - مرد
همدان نوبت دوم 5801 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 37 - مرد
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان نوبت دوم 5802
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - همدان نوبت دوم 5803
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان نوبت دوم 5804
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  حرفه آموزشكده فني و - 35 زن - همدان نوبت دوم 5805
100 - زن مرد همدان - غيرانتفاعي الوند مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5806
100 - زن مرد نهاوند - غيرانتفاعي اميد مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5807
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي گنجنامه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5808
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي هگمتانه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5809
100 - زن مرد مالير -غيرانتفاعي ايمان و انديشه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5810
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5811
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  حرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد يزد روزانه 5812
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 5813
يزد روزانه 5814 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 5815 )ع(امام علي - شماره دو يزد اي پسران  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 5816
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 5817
)ره(خمينيامام  -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - يزد روزانه 5818
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - يزد روزانه 5819
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - يزد روزانه 5820
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد روزانه 5821
يزد روزانه 5822 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  حرفهدانشكده فني و  30 - - مرد
يزد روزانه 5823 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد يزد نوبت دوم 5824
شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 5825
يزد نوبت دوم 5826 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 5827 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
)ره(امام خميني -ميبد  اي پسران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد يزد نوبت دوم 5828
)ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد يزد نوبت دوم 5829
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - يزد نوبت دوم 5830
)ره(خمينيامام  -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - يزد نوبت دوم 5831
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد نوبت دوم 5832
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - يزد نوبت دوم 5833
يزد نوبت دوم 5834 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 5835 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
100 - زن مرد يزد غيرانتفاعي 5836 )محل تحصيل واحد مركزي يزد(دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
100 - زن مرد يزد -) ع(غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه  يزد غيرانتفاعي 5837

 )حسابرسيگرايش (حسابداري  - 33
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 5838
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5839

 )گرايش صنعتي(حسابداري  - 33
تهران روزانه 5840 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران روزانه 5841 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
تهران نوبت دوم 5842 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد
تهران نوبت دوم 5843 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد
فارس روزانه 5844 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
فارس روزانه 5845 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
فارس نوبت دوم 5846 شهيد باهنر -شيراز اي پسران شماره يك  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
فارس نوبت دوم 5847 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 )گرايش مالي(حسابداري  - 33
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 5848
اي دختران شهركرد حرفهآموزشكده فني و  22 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 5849
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 5850
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 5851
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5852
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5853
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 5854
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان روزانه 5855
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان نوبت دوم 5856
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 5857
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - وبلوچستان سيستان روزانه 5858
اي دختران زاهدان حرفهآموزشكده فني و  - 45 زن - وبلوچستان سيستان روزانه 5859
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5860
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5861
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - يزد روزانه 5862
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - يزد روزانه 5863
يزد روزانه 5864 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 5865 صدوقيشهيد  -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - يزد نوبت دوم 5866
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  )گرايش مالي(حسابداري  -  33  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - يزد نوبت دوم 5867
يزد نوبت دوم 5868 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 5869 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 )گرايش مالياتي(حسابداري  - 33
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - كردستان روزانه 5870
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - كردستان نوبت دوم 5871

 تبليغات و بازاريابي - 33
فارس روزانه 5872 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
فارس روزانه 5873 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
فارس نوبت دوم 5874 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
دومنوبت  5875 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد فارس 

 امور اداري -  34
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5876
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 5877
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5878
اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 5879
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي دانشوران مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5880
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آذرآبادگان مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5881
100 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5882
100 - زن مرد خوي -غيرانتفاعي شمس تبريزي مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5883
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان روزانه 5884
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 5885
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 5886
شهيد رجايي -اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اصفهان نوبت دوم 5887
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 5888
اي دختران كاشان حرفهآموزشكده فني و  - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 5889
100 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي المهدي مهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5890
100 - زن مرد ايالم -غيرانتفاعي باختر مؤسسه  ايالم غيرانتفاعي 5891
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 5892
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 38 - زن - تهران روزانه 5893
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران روزانه 5894
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - تهران نوبت دوم 5895
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 5896
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 5897
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 5898
100 - زن مرد ايوانكيدانشگاه غيرانتفاعي  سمنان غيرانتفاعي 5899
100 - زن مرد شاهرود -غيرانتفاعي برآيند مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5900
100 - زن مرد سمنان -غيرانتفاعي كومش مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 5901
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 5902
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 5903
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 5904
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 5905
اي پسران زابل فني و حرفهآموزشكده  40 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5906
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5907
اي پسران شماره دو زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5908
پسران شماره دو زاهداناي  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 5909
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي بصير مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5910
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5911
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5912
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي عالمه قزويني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5913
اقباليه قزوين -غيرانتفاعي عالمه مجلسي مؤسسه  80 - زن مرد قزوين غيرانتفاعي 5914
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5915
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي موالنا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 5916
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي طلوع مهر مؤسسه  قم غيرانتفاعي 5917
كرمان روزانه 5918 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان روزانه 5919 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
كرمان روزانه 5920 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان روزانه 5921 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
كرمان نوبت دوم 5922 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان نوبت دوم 5923 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
كرمان نوبت دوم 5924 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 36 - - مرد
كرمان نوبت دوم 5925 چمرانشهيد  - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 36 - مرد
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5926
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 5927
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان روزانه 5928
اي دختران گرگان حرفهآموزشكده فني و  - 40 زن - گلستان روزانه 5929
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان نوبت دوم 5930
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان نوبت دوم 5931
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 5932
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - لرستان روزانه 5933
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - لرستان روزانه 5934
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 38 - زن - لرستان نوبت دوم 5935
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 38 زن - لرستان نوبت دوم 5936
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5937
100 - زن مرد بابل -غيرانتفاعي راه دانش مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5938
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي راهيان نور مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5939
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  امور اداري - 34  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد آمل –غيرانتفاعي سمنگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5940
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 5941
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي روزانه 5942
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي روزانه 5943
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 5944
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 5945
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 5946
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان روزانه 5947
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان روزانه 5948
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان روزانه 5949
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 5950
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد هرمزگان نوبت دوم 5951
اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد هرمزگان نوبت دوم 5952
اي دختران بندرعباس حرفهآموزشكده فني و  30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 5953
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 5954
100 - زن مرد همدان - غيرانتفاعي الوند مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5955
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي گنجنامه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 5956
100 - زن مرد يزد -) ع(غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه  يزد غيرانتفاعي 5957

 مربي كودك ـكودكياري  - 35
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 5958
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 5959
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 5960
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 5961
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - آذربايجان غربي روزانه 5962
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 5963
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - آذربايجان غربي روزانه 5964
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - آذربايجان غربي روزانه 5965
اي دختران اروميه فني و حرفهآموزشكده  15 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5966
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5967
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5968
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 5969
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان روزانه 5970
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 5971
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 5972
اي دختران نجف آباد حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - اصفهان روزانه 5973
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 5974
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان نوبت دوم 5975
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 5976
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 5977
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 5978
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 5979
100 - زن - اصفهان -) خواهرانويژه (غيرانتفاعي المهدي مهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 5980
100 - زن - اصفهان غيرانتفاعي 5981 خميني شهر اصفهان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي فيض االسالم مؤسسه 
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - البرز روزانه 5982
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - البرز روزانه 5983
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - البرز نوبت دوم 5984
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - البرز نوبت دوم 5985
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - بوشهر روزانه 5986
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - بوشهر روزانه 5987
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - بوشهر نوبت دوم 5988
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - بوشهر نوبت دوم 5989
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 5990
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  حرفهآموزشكده فني و  - 20 زن - تهران روزانه 5991
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - تهران نوبت دوم 5992
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - تهران نوبت دوم 5993
بيرجنداي دختران  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 5994
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 5995
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5996
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 5997
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 5998
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي روزانه 5999
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - خراسان رضوي روزانه 6000
مشهداي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - خراسان رضوي روزانه 6001
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان رضوي روزانه 6002
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان رضوي روزانه 6003
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6004
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6005
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6006
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6007
نيشابوراي دختران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6008
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6009
100 - زن - غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارمؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6010
100 - زن - مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6011
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 6012
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 6013
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 6014
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - دومنوبت  6015 خوزستان 
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 6016
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  مربي كودك ـكودكياري  - 35  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
)عج(قائم -اي دختران زنجان  حرفه آموزشكده فني و - 30 زن - زنجان روزانه 6017
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان نوبت دوم 6018
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 6019
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 6020
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 6021
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 6022
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 6023
دختران زاهداناي  آموزشكده فني و حرفه 37 - زن - وبلوچستان سيستان روزانه 6024
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 37 زن - وبلوچستان سيستان روزانه 6025
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6026
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - دوم نوبت 6027 وبلوچستان سيستان 
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 6028
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 6029
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - فارس روزانه 6030
كازروناي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - فارس روزانه 6031
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 6032
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 6033
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - فارس نوبت دوم 6034
دختران كازرون اي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - فارس نوبت دوم 6035
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 6036
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 6037
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 6038
اي دختران قزوين حرفه آموزشكده فني و - 20 زن - قزوين نوبت دوم 6039
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - قم روزانه 6040
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - قم نوبت دوم 6041
كرمان روزانه 6042 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان روزانه 6043 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
كرمان نوبت دوم 6044 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان نوبت دوم 6045 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
اي دختران ياسوج فني و حرفهآموزشكده  25 - زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 6046
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 6047
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 24 - زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 6048
ياسوج اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 24 زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 6049
100 - زن - غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6050
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - گيالن روزانه 6051
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - گيالن روزانه 6052
اي دختران رشت حرفه آموزشكده فني و 36 - زن - گيالن نوبت دوم 6053
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - گيالن نوبت دوم 6054
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - لرستان روزانه 6055
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - لرستان روزانه 6056
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - لرستان نوبت دوم 6057
اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - لرستان نوبت دوم 6058
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - مازندران روزانه 6059
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - مازندران روزانه 6060
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 6061
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران روزانه 6062
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - مازندران نوبت دوم 6063
توحيد -اي دختران آمل  حرفه آموزشكده فني و - 25 زن - مازندران نوبت دوم 6064
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران نوبت دوم 6065
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 6066
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان روزانه 6067
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 6068
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 6069
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 6070
)س(زينب كبري -دختران همدان اي  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان روزانه 6071
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - همدان روزانه 6072
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان نوبت دوم 6073
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - همدان نوبت دوم 6074
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - يزد روزانه 6075
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - يزد نوبت دوم 6076

 مديريت خانواده ـمديريت خانواده  - 36
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - آذربايجان غربي روزانه 6077
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 6078
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - آذربايجان غربي روزانه 6079
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - آذربايجان غربي روزانه 6080
اي دختران اروميه فني و حرفهآموزشكده  15 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6081
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6082
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6083
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6084
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اردبيل روزانه 6085
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اردبيل نوبت دوم 6086
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان روزانه 6087
اي دختران شهرضا حرفه آموزشكده فني و - 20 زن - اصفهان روزانه 6088
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 6089
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 6090
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 6091
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 6092
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان نوبت دوم 6093
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  مديريت خانواده ـمديريت خانواده  - 36  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 6094
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 6095
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 6096
اي دختران نجف آباد حرفهآموزشكده فني و  25 - زن - اصفهان نوبت دوم 6097
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 6098
100 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي المهدي مهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6099
100 - زن - اصفهان - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت اصفهان غيرانتفاعي 6100
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 6101
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 6102
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6103
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6104
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 6105
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي روزانه 6106
سبزوار اي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6107
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6108
100 - زن - مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6109
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 6110
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 6111
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 6112
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 6113
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 21 - زن - سمنان روزانه 6114
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 21 زن - سمنان روزانه 6115
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 6116
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 6117
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 19 - زن - سمنان نوبت دوم 6118
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 19 زن - سمنان نوبت دوم 6119
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 6120
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 6121
100 - زن - سمنان -غيرانتفاعي كومش مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 6122
100 - زن - قزوين -غيرانتفاعي سهروردي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6123
100 - زن - قزوين - غيرانتفاعي عالمه قزويني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6124
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان روزانه 6125
اي دختران سيرجان و حرفه آموزشكده فني - 25 زن - كرمان روزانه 6126
كرمان روزانه 6127 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان روزانه 6128 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان نوبت دوم 6129
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان نوبت دوم 6130
كرمان نوبت دوم 6131 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان نوبت دوم 6132 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
100 - زن - رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6133
100 - زن - كرمان -غيرانتفاعي مهر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6134
100 - زن - غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6135
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - لرستان روزانه 6136
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - لرستان روزانه 6137
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 38 - زن - لرستان نوبت دوم 6138
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 38 زن - لرستان نوبت دوم 6139
100 - زن - غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6140
100 - زن - تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6141
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي روزانه 6142
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي روزانه 6143
اراكاي دختران  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 6144
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 6145
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان روزانه 6146
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - همدان روزانه 6147
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - همدان نوبت دوم 6148
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - همدان نوبت دوم 6149
100 - زن - همدان -غيرانتفاعي گنجنامه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 6150
اي دختران يزد حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - يزد روزانه 6151
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد روزانه 6152
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد نوبت دوم 6153
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد نوبت دوم 6154
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)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 6155
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 6156
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - شرقيآذربايجان  نوبت دوم 6157
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 6158
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - آذربايجان غربي روزانه 6159
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 6160
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - آذربايجان غربي روزانه 6161
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - آذربايجان غربي روزانه 6162
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6163
اروميهاي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6164
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6165
اي دختران خوي آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6166
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - اردبيل روزانه 6167
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - اردبيل نوبت دوم 6168
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان روزانه 6169
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان روزانه 6170
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  طراحي و دوخت ـطراحي و دوخت  - 37  ادامه
 جنس پذيرش

پذيرش  ظرفيت
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 6171
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 6172
اي دختران نجف آباد حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - اصفهان روزانه 6173
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 6174
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان نوبت دوم 6175
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان نوبت دوم 6176
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 6177
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 6178
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 6179
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 6180
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 23 - زن - البرز روزانه 6181
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 23 زن - البرز روزانه 6182
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - البرز نوبت دوم 6183
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - البرز نوبت دوم 6184
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم روزانه 6185
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم روزانه 6186
اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - ايالم نوبت دوم 6187
دختران ايالماي  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - ايالم نوبت دوم 6188
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - بوشهر روزانه 6189
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - بوشهر روزانه 6190
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - بوشهر نوبت دوم 6191
اي دختران بوشهر حرفهآموزشكده فني و  - 18 زن - بوشهر نوبت دوم 6192
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 15 - زن - تهران روزانه 6193
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 15 زن - تهران روزانه 6194
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 15 - زن - تهران نوبت دوم 6195
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 15 زن - تهران نوبت دوم 6196
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 6197
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 6198
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 6199
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبختياري چهارمحال روزانه 6200
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6201
اي دختران جونقان فني و حرفه آموزشكده - 30 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6202
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6203
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6204
دختران بيرجنداي  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 6205
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 6206
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6207
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - جنوبيخراسان  نوبت دوم 6208
100 - زن - فردوس -غيرانتفاعي پيروزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 6209
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خراسان رضوي روزانه 6210
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خراسان رضوي روزانه 6211
اي دختران مشهد حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - خراسان رضوي روزانه 6212
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي روزانه 6213
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6214
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - رضوي خراسان نوبت دوم 6215
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6216
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6217
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان شمالي روزانه 6218
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان شمالي روزانه 6219
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - خراسان شمالي نوبت دوم 6220
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - شماليخراسان  نوبت دوم 6221
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 6222
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 6223
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 6224
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 6225
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 6226
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان روزانه 6227
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان نوبت دوم 6228
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 6229
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 6230
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 6231
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 6232
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 6233
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - وبلوچستان سيستان روزانه 6234
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - وبلوچستان سيستان روزانه 6235
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6236
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6237
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس روزانه 6238
اقليداي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس روزانه 6239
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 6240
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 6241
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس روزانه 6242
كازرون اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس روزانه 6243
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - فارس روزانه 6244
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - فارس روزانه 6245
اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس نوبت دوم 6246
دختران اقليداي  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس نوبت دوم 6247
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 6248
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 6249
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  طراحي و دوخت ـطراحي و دوخت  - 37  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 محل تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي  نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس نوبت دوم 6250
اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس نوبت دوم 6251
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - فارس نوبت دوم 6252
اي دختران ني ريز آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - فارس نوبت دوم 6253
100 - زن - شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6254
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 6255
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 6256
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 6257
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - قزوين نوبت دوم 6258
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - قم روزانه 6259
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - قم نوبت دوم 6260
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - كردستان روزانه 6261
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - كردستان نوبت دوم 6262
كرمان روزانه 6263 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 6264 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  حرفهآموزشكده فني و  - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 6265 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 6266 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
100 - زن - جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6267
100 - زن - رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6268
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - كرمانشاه روزانه 6269
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - كرمانشاه روزانه 6270
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - كرمانشاه نوبت دوم 6271
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - كرمانشاه نوبت دوم 6272
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 6273
ياسوجاي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - وبويراحمد كهگيلويه روزانه 6274
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه 24 - زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 6275
اي دختران ياسوج آموزشكده فني و حرفه - 24 زن - وبويراحمد كهگيلويه نوبت دوم 6276
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 6277
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 6278
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان روزانه 6279
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان روزانه 6280
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 6281
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 6282
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - گلستان نوبت دوم 6283
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - گلستان نوبت دوم 6284
100 - زن - گرگان -غيرانتفاعي استرآباد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6285
100 - زن - غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6286
100 - زن - گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6287
100 - زن - آق قال گلستان -غيرانتفاعي لقمان حكيم مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6288
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - گيالن روزانه 6289
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - گيالن روزانه 6290
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - گيالن نوبت دوم 6291
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - گيالن نوبت دوم 6292
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - لرستان روزانه 6293
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - لرستان روزانه 6294
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - لرستان نوبت دوم 6295
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - لرستان نوبت دوم 6296
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - مازندران روزانه 6297
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - مازندران روزانه 6298
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران روزانه 6299
اي دختران بابل حرفه آموزشكده فني و - 30 زن - مازندران روزانه 6300
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - مازندران نوبت دوم 6301
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - مازندران نوبت دوم 6302
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران نوبت دوم 6303
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران نوبت دوم 6304
100 - زن - غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6305
100 - زن - تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6306
100 - زن - الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6307
100 - زن - نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6308
100 - زن - محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6309
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي روزانه 6310
اي دختران اراك حرفهآموزشكده فني و  - 30 زن - مركزي روزانه 6311
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 6312
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 6313
100 - زن - ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6314
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان روزانه 6315
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 6316
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 6317
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 6318
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - همدان روزانه 6319
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان روزانه 6320
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان روزانه 6321
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  حرفهآموزشكده فني و  - 25 زن - همدان روزانه 6322
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - همدان نوبت دوم 6323
اي دختران مالير آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - همدان نوبت دوم 6324
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان نوبت دوم 6325
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان نوبت دوم 6326
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد روزانه 6327
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد روزانه 6328
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  طراحي و دوخت ـطراحي و دوخت  - 37  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد روزانه 6329
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - يزد روزانه 6330
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد نوبت دوم 6331
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد نوبت دوم 6332
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد نوبت دوم 6333
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 10 زن - يزد نوبت دوم 6334
100 - زن - يزد -) ع(غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه  يزد غيرانتفاعي 6335

 طراحي پوشاك - 37
اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 6336
جونقاناي دختران  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6337
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 6338
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6339
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 34 - زن - سمنان روزانه 6340
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 34 زن - سمنان روزانه 6341
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - سمنان نوبت دوم 6342
اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - سمنان نوبت دوم 6343
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - لرستان روزانه 6344
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - لرستان روزانه 6345
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - لرستان نوبت دوم 6346
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - لرستان نوبت دوم 6347
توحيد -اي دختران آمل  حرفهآموزشكده فني و  20 - زن - مازندران روزانه 6348
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - مازندران روزانه 6349
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران روزانه 6350
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران روزانه 6351
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - مازندران نوبت دوم 6352
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - مازندران نوبت دوم 6353
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران نوبت دوم 6354
دختران بابلاي  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران نوبت دوم 6355

 تربيت بدني ـتربيت بدني  - 38
100 - زن مرد تبريز - غيرانتفاعي اسوه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6356
آذربايجان غربي روزانه 6357 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 6358 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 6359 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 6360 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
100 - زن مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6361
100 - زن مرد اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي مؤسسه  اردبيل غيرانتفاعي 6362
100 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(غيرانتفاعي المهدي مهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6363
)ع(امام علي -اي پسران صفادشت  آموزشكده فني و حرفه 80 - - مرد تهران روزانه 6364
)ع(امام علي -اي پسران صفادشت  آموزشكده فني و حرفه - 80 - مرد تهران روزانه 6365
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 6366
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران روزانه 6367
)ع(امام علي -اي پسران صفادشت  آموزشكده فني و حرفه 70 - - مرد تهران نوبت دوم 6368
)ع(امام علي -اي پسران صفادشت  آموزشكده فني و حرفه - 70 - مرد تهران نوبت دوم 6369
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران نوبت دوم 6370
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران نوبت دوم 6371
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي روزانه 6372
اي دختران مشهد حرفهآموزشكده فني و  - 20 زن - خراسان رضوي روزانه 6373
خراسان رضوي روزانه 6374 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 6375 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه - 12 - مرد
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6376
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6377
خراسان رضوي نوبت دوم 6378 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 12 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 6379 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  و حرفهدانشكده فني  - 20 - مرد
100 - زن مرد قوچان -غيرانتفاعي اترك مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6380
100 - زن مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6381
100 - زن مرد گلبهار -سناباد غيرانتفاعي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6382
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 6383
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 6384
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد وبلوچستان سيستان روزانه 6385
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6386
اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6387
100 - زن مرد جهرم -غيرانتفاعي انديشه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6388
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي رجا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6389
100 - زن - قزوين - غيرانتفاعي عالمه قزويني مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6390
كرمان روزانه 6391 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان روزانه 6392 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان روزانه 6393 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان روزانه 6394 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
كرمان نوبت دوم 6395 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن -
كرمان نوبت دوم 6396 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن -
كرمان نوبت دوم 6397 شهيد چمران - اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
كرمان نوبت دوم 6398 شهيد چمران - كرمان اي پسران شماره يك  دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6399
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6400
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6401
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 6402
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد گلستان روزانه 6403
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  تربيت بدني ـتربيت بدني  - 38  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان روزانه 6404
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 6405
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 6406
آباد كتول اي پسران علي و حرفه آموزشكده فني 20 - - مرد گلستان نوبت دوم 6407
آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد گلستان نوبت دوم 6408
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 6409
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 6410
100 - زن مرد غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6411
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد گيالن روزانه 6412
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد گيالن روزانه 6413
بندرانزلياي پسران  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد گيالن نوبت دوم 6414
اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد گيالن نوبت دوم 6415
100 - زن مرد لنگرود -غيرانتفاعي قدير مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 6416
100 - زن مرد غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليمؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 6417
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 28 - - مرد لرستان روزانه 6418
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 28 - مرد لرستان روزانه 6419
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد لرستان نوبت دوم 6420
اي پسران خرم آباد آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد دوم نوبت 6421 لرستان 
مازندران روزانه 6422 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران روزانه 6423 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 6424
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 6425
مازندران نوبت دوم 6426 )ع(امام محمدباقر -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
مازندران نوبت دوم 6427 )ع(محمدباقرامام  -اي پسران شماره يك ساري  آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 6428
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 6429
100 - زن مرد آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مازندران غيرانتفاعي 6430
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6431
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6432
100 - زن مرد بابلسر -غيرانتفاعي پارسا مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6433
100 - زن مرد ساري - غيرانتفاعي هدف مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6434
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد يزد روزانه 6435
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد يزد روزانه 6436
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - يزد روزانه 6437
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  فني و حرفهآموزشكده  15 - - مرد يزد نوبت دوم 6438
شهيد بهشتي -اي پسران اردكان  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد يزد نوبت دوم 6439
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - يزد نوبت دوم 6440
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خوانساراي دختران  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - اصفهان روزانه 6441
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان روزانه 6442
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان روزانه 6443
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 6444
اي دختران خوانسار حرفهآموزشكده فني و  40 - زن - اصفهان نوبت دوم 6445
اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - اصفهان نوبت دوم 6446
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان نوبت دوم 6447
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 6448
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي ليان مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 6449
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - وبلوچستان سيستان روزانه 6450
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - وبلوچستان سيستان روزانه 6451
زاهداناي دختران  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6452
اي دختران زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - وبلوچستان سيستان نوبت دوم 6453
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 6454
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 6455
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 6456
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 6457
100 - زن مرد الهيجان - غيرانتفاعي ديلمان مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 6458
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران روزانه 6459
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران روزانه 6460
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 6461
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران نوبت دوم 6462
بابلاي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران نوبت دوم 6463
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 6464
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي دانشستان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6465
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)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 6466
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - آذربايجان شرقي روزانه 6467
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 6468
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 6469
100 - زن مرد تبريز - غيرانتفاعي اسوه مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6470
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي دانشوران مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6471
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي سراج مؤسسه  شرقيآذربايجان  غيرانتفاعي 6472
آذربايجان غربي روزانه 6473 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 6474 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - آذربايجان غربي روزانه 6475
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 6476
آذربايجان غربي نوبت دوم 6477 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 6478 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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  گرافيك ـگرافيك  - 39  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6479
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 6480
100 - زن مرد اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6481
100 - زن مرد سلماس -غيرانتفاعي معراج مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6482
100 - زن مرد مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6483
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد اردبيل روزانه 6484
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد اردبيل روزانه 6485
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - اردبيل روزانه 6486
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد اردبيل نوبت دوم 6487
رازي -اي پسران اردبيل  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد اردبيل نوبت دوم 6488
اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - اردبيل نوبت دوم 6489
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان روزانه 6490
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان روزانه 6491
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 6492
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 6493
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان روزانه 6494
سروش -اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد اصفهان نوبت دوم 6495
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - اصفهان نوبت دوم 6496
اي دختران شهرضا آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 6497
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 6498
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 6499
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6500
100 - زن مرد گلپايگان -غيرانتفاعي پيام مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6501
100 - زن مرد اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6502
100 - زن - اصفهان -غيرانتفاعي سپهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6503
100 - زن مرد كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6504
100 - زن مرد نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6505
100 - زن مرد غيرانتفاعي نجف آبادمؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6506
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 16 - - مرد البرز روزانه 6507
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد البرز روزانه 6508
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - البرز روزانه 6509
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - البرز روزانه 6510
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه 14 - - مرد البرز نوبت دوم 6511
اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفه - 14 - مرد البرز نوبت دوم 6512
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - البرز نوبت دوم 6513
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - البرز نوبت دوم 6514
100 - زن - ـ كرج) ويژه خواهران(غيرانتفاعي رسام مؤسسه  البرز غيرانتفاعي 6515
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر روزانه 6516
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر روزانه 6517
اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - بوشهر نوبت دوم 6518
دختران بوشهراي  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - بوشهر نوبت دوم 6519
100 - زن مرد بوشهر - غيرانتفاعي خرد مؤسسه  بوشهر غيرانتفاعي 6520
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - تهران روزانه 6521
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - تهران روزانه 6522
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران روزانه 6523
تهران روزانه 6524 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - تهران نوبت دوم 6525
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - تهران نوبت دوم 6526
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 6527
تهران نوبت دوم 6528 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران  دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
100 - زن مرد تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس مؤسسه  تهران غيرانتفاعي 6529
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال روزانه 6530
اي دختران شهركرد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6531
دختران بيرجند اي آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 6532
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 6533
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6534
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - جنوبي خراسان نوبت دوم 6535
100 - زن مرد بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان مؤسسه  خراسان جنوبي غيرانتفاعي 6536
خراسان رضوي روزانه 6537 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي روزانه 6538 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 6539
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي روزانه 6540
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - خراسان رضوي روزانه 6541
اي دختران مشهد و حرفه آموزشكده فني - 36 زن - خراسان رضوي روزانه 6542
خراسان رضوي نوبت دوم 6543 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه 22 - - مرد
خراسان رضوي نوبت دوم 6544 )ع(ثامن الحجج -اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفه - 22 - مرد
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6545
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6546
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6547
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6548
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - زن مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 6549
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي تابران مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6550
100 - زن مرد نيشابور -غيرانتفاعي ثامن مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6551
100 - زن مرد قوچان - غيرانتفاعي حكيم نظامي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6552
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6553
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي فردوس مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6554
100 - زن مرد مشهد - غيرانتفاعي كاويان مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6555
100 - زن مرد گلبهار -غيرانتفاعي سناباد مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6556
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان شمالي روزانه 6557
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  گرافيك ـگرافيك  - 39  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان شمالي روزانه 6558
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - شماليخراسان  نوبت دوم 6559
انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - خراسان شمالي نوبت دوم 6560
100 - زن مرد بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان مؤسسه  خراسان شمالي غيرانتفاعي 6561
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 6562
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 6563
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 6564
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 6565
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان روزانه 6566
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان روزانه 6567
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - زنجان نوبت دوم 6568
)عج(قائم -اي دختران زنجان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - زنجان نوبت دوم 6569
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 6570
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(غيرانتفاعي كار مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 6571
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 21 - زن - سمنان روزانه 6572
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 21 زن - سمنان روزانه 6573
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 19 - زن - سمنان نوبت دوم 6574
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 19 زن - سمنان نوبت دوم 6575
100 - زن مرد سمنان - غيرانتفاعي فضيلت مؤسسه  سمنان غيرانتفاعي 6576
100 - زن مرد زاهدان - غيرانتفاعي پرتو مؤسسه  وبلوچستان سيستان غيرانتفاعي 6577
فارس روزانه 6578 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
فارس روزانه 6579 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 6580
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 6581
فارس نوبت دوم 6582 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
فارس نوبت دوم 6583 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز  آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 6584
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 6585
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6586
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6587
100 - زن مرد جهرم -غيرانتفاعي انديشه مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6588
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي هنر مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6589
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 6590
قزويناي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - قزوين روزانه 6591
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - قزوين نوبت دوم 6592
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - قزوين نوبت دوم 6593
100 - زن مرد تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6594
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6595
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي غزالي مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6596
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد مركزي ـ قزوين(مؤسسه غيرانتفاعي كار  قزوين غيرانتفاعي 6597
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6598
100 - زن مرد قزوين -غيرانتفاعي ميرعماد مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6599
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6600
اي دختران قم آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - قم روزانه 6601
قماي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - قم نوبت دوم 6602
100 - زن مرد قم -غيرانتفاعي شهاب دانش مؤسسه  قم غيرانتفاعي 6603
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - كردستان روزانه 6604
اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - كردستان نوبت دوم 6605
بماي  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 6606
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان روزانه 6607
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - كرمان روزانه 6608
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان روزانه 6609
كرمان روزانه 6610 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان روزانه 6611 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
اي بم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 6612
اي بم آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد كرمان نوبت دوم 6613
اي دختران سيرجان حرفه آموزشكده فني و 25 - زن - كرمان نوبت دوم 6614
اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - كرمان نوبت دوم 6615
كرمان نوبت دوم 6616 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
كرمان نوبت دوم 6617 )س(حضرت فاطمه - اي دختران كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
100 - زن مرد جيرفت -غيرانتفاعي جاويد مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6618
100 - زن مرد كرمان -غيرانتفاعي عرفان مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6619
100 - زن مرد رفسنجان - غيرانتفاعي عالمه جعفري مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6620
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6621
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - كرمانشاه روزانه 6622
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - كرمانشاه روزانه 6623
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - كرمانشاه نوبت دوم 6624
اي دختران كرمانشاه آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - كرمانشاه نوبت دوم 6625
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 6626
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 6627
گرگاناي دختران  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 6628
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 6629
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي استرآباد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6630
100 - زن مرد كردكوي -غيرانتفاعي كميل مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6631
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي گلستان مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6632
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن روزانه 6633
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن روزانه 6634
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گيالن روزانه 6635
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گيالن روزانه 6636
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  گرافيك ـگرافيك  - 39  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه 36 - - مرد گيالن نوبت دوم 6637
اي پسران الهيجان آموزشكده فني و حرفه - 36 - مرد گيالن نوبت دوم 6638
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گيالن نوبت دوم 6639
اي دختران رشت آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گيالن نوبت دوم 6640
100 - زن مرد فومن -غيرانتفاعي دامون مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 6641
100 - زن مرد بندرانزلي - غيرانتفاعي موج مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 6642
100 - زن مرد رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  گيالن غيرانتفاعي 6643
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد لرستان روزانه 6644
اي پسران دورود حرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد لرستان روزانه 6645
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 18 - زن - لرستان روزانه 6646
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - لرستان روزانه 6647
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه 24 - - مرد لرستان نوبت دوم 6648
اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد لرستان نوبت دوم 6649
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - لرستان نوبت دوم 6650
اي دختران خرم اباد آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - لرستان نوبت دوم 6651
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 6652
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 6653
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 6654
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 6655
توحيد -اي دختران آمل  حرفهآموزشكده فني و  25 - زن - مازندران روزانه 6656
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - مازندران روزانه 6657
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران روزانه 6658
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران روزانه 6659
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 6660
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران روزانه 6661
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران روزانه 6662
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 6663
اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 6664
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 6665
اي پسران شماره دو ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 6666
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - مازندران نوبت دوم 6667
توحيد -اي دختران آمل  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - مازندران نوبت دوم 6668
اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - مازندران نوبت دوم 6669
بابلاي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مازندران نوبت دوم 6670
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 6671
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد مازندران نوبت دوم 6672
اي پسران محموداباد دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد مازندران نوبت دوم 6673
100 - زن مرد غيرانتفاعي آملمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6674
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي آيندگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6675
100 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   غيرانتفاعي پمؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6676
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6677
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سبز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6678
100 - زن مرد آمل -غيرانتفاعي سمنگان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6679
100 - زن مرد تنكابن - غيرانتفاعي شفق مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6680
100 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم غيرانتفاعي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6681
100 - زن مرد بابل -غيرانتفاعي طبري مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6682
100 - زن مرد چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6683
100 - زن مرد قائمشهر - غيرانتفاعي عالمه طبرسي مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6684
100 - زن مرد الريجان -غيرانتفاعي فرهمند مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6685
100 - زن مرد نوشهر - غيرانتفاعي مارليك مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6686
100 - زن مرد محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6687
اي دختران اراك حرفهآموزشكده فني و  30 - زن - مركزي روزانه 6688
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي روزانه 6689
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - مركزي نوبت دوم 6690
اي دختران اراك آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - مركزي نوبت دوم 6691
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6692
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6693
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6694
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان روزانه 6695
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان روزانه 6696
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - هرمزگان نوبت دوم 6697
اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - هرمزگان نوبت دوم 6698
همدان روزانه 6699 شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان  اي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
همدان روزانه 6700 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان روزانه 6701
)س(زينب كبري -دختران همدان اي  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان روزانه 6702
همدان نوبت دوم 6703 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
همدان نوبت دوم 6704 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان  آموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
)س(زينب كبري -دختران همدان اي  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - همدان نوبت دوم 6705
)س(زينب كبري -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - همدان نوبت دوم 6706
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي گنجنامه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 6707
100 - زن مرد همدان -غيرانتفاعي عمران و توسعه مؤسسه  همدان غيرانتفاعي 6708
يزد روزانه 6709 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
يزد روزانه 6710 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد روزانه 6711
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد روزانه 6712
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد روزانه 6713
يزد نوبت دوم 6714 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
يزد نوبت دوم 6715 )ع(امام علي - اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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  گرافيك ـگرافيك  - 39  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
)ره(امام خميني -ميبد اي دختران  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد نوبت دوم 6716
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد نوبت دوم 6717
اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - يزد نوبت دوم 6718
100 - زن مرد يزد غيرانتفاعي 6719 )محل تحصيل واحد مركزي يزد(دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
100 - زن مرد يزد -) ع(غيرانتفاعي امام جوادمؤسسه  يزد غيرانتفاعي 6720

 انيميشن - 39
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه 16 - زن - اصفهان روزانه 6721
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 16 زن - اصفهان روزانه 6722
اي دختران اصفهان فني و حرفه آموزشكده 14 - زن - اصفهان نوبت دوم 6723
اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 14 زن - اصفهان نوبت دوم 6724
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران روزانه 6725
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 6726
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - خراسان جنوبي روزانه 6727
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - خراسان جنوبي روزانه 6728
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6729
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6730
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خراسان رضوي روزانه 6731
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6732
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 21 - زن - سمنان روزانه 6733
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 21 زن - سمنان روزانه 6734
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه 19 - زن - سمنان نوبت دوم 6735
اي دختران سمنان آموزشكده فني و حرفه - 19 زن - سمنان نوبت دوم 6736
دختران گرگاناي  آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 6737
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 6738
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 6739
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 6740
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  فني و حرفهآموزشكده  15 - زن - يزد روزانه 6741
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد روزانه 6742
)ره(امام خميني -اي دختران ميبد  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - يزد نوبت دوم 6743
)ره(امام خميني -دختران ميبد اي  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - يزد نوبت دوم 6744

 نقاشي ـهنرهاي تجسمي  - 40
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - آذربايجان شرقي روزانه 6745
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 22 زن - آذربايجان شرقي روزانه 6746
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 6747
)س(الزهرا -اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان شرقي نوبت دوم 6748
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان روزانه 6749
اي دختران نجف آباد فني و حرفهآموزشكده  - 20 زن - اصفهان روزانه 6750
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - اصفهان نوبت دوم 6751
اي دختران نجف آباد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - اصفهان نوبت دوم 6752
100 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - غيرانتفاعي امين مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6753
100 - زن - اصفهان -غيرانتفاعي سپهر مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6754
100 - زن مرد اصفهان - غيرانتفاعي هشت بهشت مؤسسه  اصفهان غيرانتفاعي 6755
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - البرز روزانه 6756
دختران كرجاي  آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - البرز روزانه 6757
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - البرز نوبت دوم 6758
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - البرز نوبت دوم 6759
100 - زن - ـ كرج) ويژه خواهران(غيرانتفاعي رسام مؤسسه  البرز غيرانتفاعي 6760
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  فني و حرفهدانشكده  - 30 زن - تهران روزانه 6761
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران نوبت دوم 6762
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي روزانه 6763
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 32 - زن - خراسان رضوي روزانه 6764
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 32 زن - خراسان رضوي روزانه 6765
اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6766
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6767
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 20 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6768
گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي مؤسسه  80 - زن مرد خراسان رضوي غيرانتفاعي 6769
100 - زن مرد مشهد -غيرانتفاعي شانديز مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6770
اهوازاي دختران  آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان روزانه 6771
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان روزانه 6772
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - خوزستان نوبت دوم 6773
اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - خوزستان نوبت دوم 6774
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي روزبه مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 6775
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس روزانه 6776
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس روزانه 6777
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه 22 - زن - فارس نوبت دوم 6778
اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفه - 18 زن - فارس نوبت دوم 6779
100 - زن مرد شيراز - غيرانتفاعي آپادانا مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6780
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6781
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي هنر مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 6782
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 20 - زن - قزوين روزانه 6783
اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - قزوين نوبت دوم 6784
100 - زن مرد قزوين - غيرانتفاعي دارالفنون مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 6785
100 - زن مرد رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 6786
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان روزانه 6787
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان روزانه 6788
اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - گلستان نوبت دوم 6789
دختران گرگاناي  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - گلستان نوبت دوم 6790
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  نقاشي ـهنرهاي تجسمي  - 40  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
100 - زن مرد گرگان –غيرانتفاعي استرآباد مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6791
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - مازندران روزانه 6792
اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - مازندران نوبت دوم 6793
100 - زن مرد رويان نور -غيرانتفاعي مازيار مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6794
100 - زن مرد ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6795

 كاربردي طراحي و ساخت طال و جواهر - علمي  - 40
100 - زن مرد تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس مؤسسه  تهران غيرانتفاعي 6796

 فرش دستباف - 41
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 6797
اي دختران كاشان حرفهآموزشكده فني و  - 25 زن - اصفهان روزانه 6798
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 6799
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 6800
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - البرز روزانه 6801
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - البرز روزانه 6802
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - البرز نوبت دوم 6803
اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - البرز نوبت دوم 6804
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - خراسان جنوبي روزانه 6805
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان جنوبي روزانه 6806
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6807
اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان جنوبي نوبت دوم 6808
دختران گنبداي  آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - گلستان روزانه 6809
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - گلستان روزانه 6810
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه 45 - زن - گلستان نوبت دوم 6811
اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفه - 45 زن - گلستان نوبت دوم 6812

 قلم زني - 42
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 38 - زن - تهران روزانه 6813
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 38 زن - تهران روزانه 6814
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان رضوي روزانه 6815
مشهداي دختران  آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان رضوي روزانه 6816
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه 12 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6817
اي دختران مشهد آموزشكده فني و حرفه - 12 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6818

 تكنولوژي پرورش دام ـاموردامي  -  43
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6819
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6820
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 6821
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 6822
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6823
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران روزانه 6824
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران روزانه 6825
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران نوبت دوم 6826
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران نوبت دوم 6827
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 6828
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 35 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 6829
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 10 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6830
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 10 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6831
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6832
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 6833
پسران نيشابورآموزشكده كشاورزي  30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6834
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6835
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 25 - - مرد خوزستان روزانه 6836
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 25 - مرد خوزستان روزانه 6837
كشاورزي پسران اهوازآموزشكده  25 - - مرد خوزستان نوبت دوم 6838
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 25 - مرد خوزستان نوبت دوم 6839
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد سمنان روزانه 6840
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 35 - مرد سمنان روزانه 6841
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد سمنان نوبت دوم 6842
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 35 - مرد سمنان نوبت دوم 6843
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد فارس روزانه 6844
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد فارس روزانه 6845
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 30 - - مرد فارس نوبت دوم 6846
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 30 - مرد فارس نوبت دوم 6847
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  25 - - مرد كرمان روزانه 6848
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 25 - مرد كرمان روزانه 6849
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  5 - - مرد كرمان نوبت دوم 6850
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 5 - مرد كرمان نوبت دوم 6851
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد مازندران روزانه 6852
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 35 - مرد مازندران روزانه 6853
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد مازندران نوبت دوم 6854
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد مازندران نوبت دوم 6855
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6856

 پرورش طيور -  43
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 35 - - مرد تهران روزانه 6857
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 35 - مرد تهران روزانه 6858
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد تهران نوبت دوم 6859
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  پرورش طيور - 43  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد تهران نوبت دوم 6860
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6861
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 6862
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6863
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6864
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد سمنان روزانه 6865
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 32 - مرد سمنان روزانه 6866
پسران اميرآباد دامغان آموزشكده كشاورزي 35 - - مرد سمنان نوبت دوم 6867
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 32 - مرد سمنان نوبت دوم 6868
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  30 - - مرد كرمان روزانه 6869

 تكنولوژي پرورش طيور -  43
100 - - مرد شهركرد - غيرانتفاعي نور هدايت مؤسسه  وبختياري چهارمحال غيرانتفاعي 6870
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6871

 گاوداري صنعتي - 44
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران روزانه 6872
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران روزانه 6873
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران نوبت دوم 6874
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران نوبت دوم 6875
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6876
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 6877
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6878
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6879

 مرغداري صنعتي - 45
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران روزانه 6880
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران روزانه 6881
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران نوبت دوم 6882
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران نوبت دوم 6883
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 30 - - مرد يزد روزانه 6884
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 5 - - مرد يزد نوبت دوم 6885

 ب شيرينآآبزيان  ـتكثير و پرورش آبزيان  - 46
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 25 - - مرد خوزستان روزانه 6886
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 25 - مرد خوزستان روزانه 6887
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 25 - - مرد خوزستان نوبت دوم 6888
پسران اهواز آموزشكده كشاورزي - 25 - مرد خوزستان نوبت دوم 6889
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد مازندران روزانه 6890
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 35 - مرد مازندران روزانه 6891
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 25 - - مرد مازندران نوبت دوم 6892
ساريآموزشكده كشاورزي پسران  - 25 - مرد مازندران نوبت دوم 6893

 پرورش زنبورعسل - 47
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران روزانه 6894
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران روزانه 6895
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران نوبت دوم 6896
كشاورزي پسران شهريارآموزشكده  - 35 - مرد تهران نوبت دوم 6897

 تكنولوژي توليدات زراعي ـامور زراعي و باغي  - 48
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 40 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6898
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 40 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6899
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6900
)استان اصفهان(آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد 80 - - مرد اصفهان روزانه 6901
)استان اصفهان(آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد - 80 - مرد اصفهان روزانه 6902
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 60 - - مرد تهران روزانه 6903
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 60 - مرد تهران روزانه 6904
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 60 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6905
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 60 - مرد خراسان رضوي روزانه 6906
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 60 - - مرد خراسان شمالي روزانه 6907
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 60 - مرد خراسان شمالي روزانه 6908
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 50 - - مرد خوزستان روزانه 6909
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 50 - مرد خوزستان روزانه 6910
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 60 - - مرد فارس روزانه 6911
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 60 - مرد فارس روزانه 6912
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  35 - - مرد كرمان روزانه 6913
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 35 - مرد كرمان روزانه 6914
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 60 - - مرد مازندران روزانه 6915
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 60 - مرد مازندران روزانه 6916
100 - - مرد ساري -غيرانتفاعي سنا مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6917
100 - - مرد قائمشهر -غيرانتفاعي صالحان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6918
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 35 - - مرد يزد روزانه 6919
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 35 - مرد يزد روزانه 6920

 تكنولوژي توليدات باغي ـامور زراعي و باغي  - 48
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 40 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6921
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 40 - مرد شرقي آذربايجان روزانه 6922
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 60 - - مرد تهران روزانه 6923
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 60 - مرد تهران روزانه 6924
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 45 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 6925
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  تكنولوژي توليدات باغي ـامور زراعي و باغي  - 48  ادامه
پذيرش جنس  

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 45 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 6926
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 60 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6927
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 60 - مرد خراسان رضوي روزانه 6928
100 - زن مرد كاشمر -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي مؤسسه  خراسان رضوي غيرانتفاعي 6929
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 70 - - مرد سمنان روزانه 6930
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 70 - مرد سمنان روزانه 6931
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 60 - - مرد فارس روزانه 6932
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 60 - مرد فارس روزانه 6933
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  35 - - مرد كرمان روزانه 6934
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 35 - مرد كرمان روزانه 6935
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 60 - - مرد مازندران روزانه 6936
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 60 - مرد مازندران روزانه 6937
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي سنا مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6938
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6939
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 35 - - مرد يزد روزانه 6940

 تكنولوژي گياه پزشكي ـامور زراعي و باغي  - 48
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 35 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6941
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 35 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 6942
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 6943
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد آذربايجان شرقي نوبت دوم 6944
)استان اصفهان(آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد 60 - - مرد اصفهان روزانه 6945
)استان اصفهان(آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد - 60 - مرد اصفهان روزانه 6946
)استان اصفهان(آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد 60 - - مرد اصفهان نوبت دوم 6947
)استان اصفهان(آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد - 60 - مرد اصفهان نوبت دوم 6948
پسران پاكدشتآموزشكده كشاورزي  35 - - مرد تهران روزانه 6949
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 35 - مرد تهران روزانه 6950
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد تهران نوبت دوم 6951
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد تهران نوبت دوم 6952
نيشابورآموزشكده كشاورزي پسران  30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6953
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 6954
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6955
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6956
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  30 - - مرد كرمان روزانه 6957
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 30 - مرد كرمان روزانه 6958
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  5 - - مرد كرمان نوبت دوم 6959
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 5 - مرد كرمان نوبت دوم 6960
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي بهاران مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 6961
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد مازندران روزانه 6962
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 35 - مرد مازندران روزانه 6963
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 25 - - مرد مازندران نوبت دوم 6964
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 25 - مرد مازندران نوبت دوم 6965
100 - زن مرد آمل - غيرانتفاعي هراز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 6966
100 - زن مرد محالت - غيرانتفاعي مهرگان مؤسسه  مركزي غيرانتفاعي 6967

 توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر - 48
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 30 - - مرد تهران روزانه 6968
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 15 - مرد تهران روزانه 6969
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران روزانه 6970
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 15 - - مرد تهران نوبت دوم 6971
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 30 - مرد تهران نوبت دوم 6972
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران نوبت دوم 6973
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 35 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 6974
شهركردآموزشكده كشاورزي پسران  - 35 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 6975
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 10 - - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6976
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 10 - مرد وبختياري چهارمحال نوبت دوم 6977
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 35 - زن - رضويخراسان  روزانه 6978
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 35 زن - خراسان رضوي روزانه 6979
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 6980
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 6981
نيشابوراي دختران  آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6982
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 6983
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6984
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 6985
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 40 - - مرد خراسان شمالي روزانه 6986
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 40 - مرد خراسان شمالي روزانه 6987
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 20 - - مرد خراسان شمالي نوبت دوم 6988
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 20 - مرد شمالي خراسان نوبت دوم 6989
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 6990
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 6991
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد فارس روزانه 6992
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد فارس روزانه 6993
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 6994
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 6995
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 25 - - مرد فارس نوبت دوم 6996
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 25 - مرد فارس نوبت دوم 6997
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  30 - - مرد كرمان روزانه 6998
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 30 - مرد كرمان روزانه 6999
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان روزانه 7000
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  توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر - 48  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان روزانه 7001
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد كرمان نوبت دوم 7002
)استان كرمان(اي پسران ارزوييه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد كرمان نوبت دوم 7003

 توليد نهال - 48
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 30 - - مرد تهران روزانه 7004
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 30 - مرد تهران روزانه 7005
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 30 - - مرد تهران نوبت دوم 7006
آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 30 - مرد تهران نوبت دوم 7007
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس روزانه 7008
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس روزانه 7009
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد فارس نوبت دوم 7010
اي پسران داراب آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد فارس نوبت دوم 7011

 گل و گياهان زينتي - 49
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 35 - - مرد تهران روزانه 7012
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 35 - مرد تهران روزانه 7013
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه 30 - زن - تهران روزانه 7014
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد تهران نوبت دوم 7015
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد تهران نوبت دوم 7016
دكتر شريعتي -اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه - 30 زن - تهران نوبت دوم 7017
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد مازندران روزانه 7018
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد مازندران نوبت دوم 7019

 هاي كشاورزي مكانيك ماشين ـهاي كشاورزي  ماشين - 50
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 40 - - مرد آذربايجان شرقي روزانه 7020
آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 40 - مرد آذربايجان شرقي روزانه 7021
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 70 - - مرد تهران روزانه 7022
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 70 - مرد تهران روزانه 7023
نيشابورآموزشكده كشاورزي پسران  60 - - مرد خراسان رضوي روزانه 7024
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 60 - مرد خراسان رضوي روزانه 7025
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 60 - - مرد خراسان شمالي روزانه 7026
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 60 - مرد خراسان شمالي روزانه 7027
كشاورزي پسران اهوازآموزشكده  50 - - مرد خوزستان روزانه 7028
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 50 - مرد خوزستان روزانه 7029
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 70 - - مرد سمنان روزانه 7030
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 70 - مرد سمنان روزانه 7031
آموزشكده كشاورزي پسران فسا 60 - - مرد فارس روزانه 7032
آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 60 - مرد فارس روزانه 7033
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  35 - - مرد كرمان روزانه 7034
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 35 - مرد كرمان روزانه 7035
كشاورزي پسران ساريآموزشكده  50 - - مرد مازندران روزانه 7036
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 50 - مرد مازندران روزانه 7037

 مكانيزاسيون كشاورزي ـهاي كشاورزي  ماشين - 50
100 - - مرد خوي -غيرانتفاعي زرينه مؤسسه  آذربايجان غربي غيرانتفاعي 7038
پاكدشتآموزشكده كشاورزي پسران  60 - - مرد تهران روزانه 7039
آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 60 - مرد تهران روزانه 7040
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 45 - - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 7041
آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 45 - مرد وبختياري چهارمحال روزانه 7042
كشاورزي پسران نيشابورآموزشكده  60 - - مرد خراسان رضوي روزانه 7043
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 60 - مرد خراسان رضوي روزانه 7044
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 60 - - مرد خراسان شمالي روزانه 7045
آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 60 - مرد خراسان شمالي روزانه 7046
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 50 - - مرد خوزستان روزانه 7047
آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 50 - مرد خوزستان روزانه 7048
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 70 - - مرد سمنان روزانه 7049
آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 70 - مرد سمنان روزانه 7050
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  35 - - مرد كرمان روزانه 7051
رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 35 - مرد كرمان روزانه 7052
آموزشكده كشاورزي پسران ساري 50 - - مرد مازندران روزانه 7053
آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 50 - مرد مازندران روزانه 7054
اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد مركزي روزانه 7055
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 35 - - مرد يزد روزانه 7056

 انتقال و توزيع آب كشاورزي - 50
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 7057
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 7058
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 7059
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 7060
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 30 - - مرد يزد روزانه 7061
آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 5 - - مرد يزد نوبت دوم 7062

 كنترل كيفيت مواد غذايي ـصنايع غذايي  - 51
100 - زن مرد تبريز -غيرانتفاعي دانشوران مؤسسه  آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 7063
آذربايجان غربي روزانه 7064 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
آذربايجان غربي روزانه 7065 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 30 - زن - آذربايجان غربي روزانه 7066
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 زن - آذربايجان غربي روزانه 7067
آذربايجان غربي نوبت دوم 7068 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد



ها جدول رشته محل                                  اي و مؤسسات غيرانتفاعي        هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت  

103   صفحه

  كنترل كيفيت مواد غذايي ـصنايع غذايي  - 51  ادامه
 جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش 
 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 محل

دوره 
 استان تحصيلي

اول دوم زن مرد
آذربايجان غربي نوبت دوم 7069 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه 15 - زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 7070
اي دختران اروميه آموزشكده فني و حرفه - 30 زن - آذربايجان غربي نوبت دوم 7071
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه 36 - زن - تهران روزانه 7072
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران روزانه 7073
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران روزانه 7074
)عج(وليعصر -اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفه - 36 زن - دوم نوبت 7075 تهران 
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 35 - - مرد تهران نوبت دوم 7076
آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 35 - مرد تهران نوبت دوم 7077
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 40 - زن - خراسان رضوي روزانه 7078
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه - 40 زن - خراسان رضوي روزانه 7079
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي روزانه 7080
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي روزانه 7081
اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - خراسان رضوي نوبت دوم 7082
اي دختران نيشابور فني و حرفهآموزشكده  - 25 زن - خراسان رضوي نوبت دوم 7083
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 7084
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد خراسان رضوي نوبت دوم 7085
100 - زن مرد زنجان -غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي مؤسسه  زنجان غيرانتفاعي 7086
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 7087
100 - زن مرد آبيك -غيرانتفاعي آبا مؤسسه  قزوين غيرانتفاعي 7088
100 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار مؤسسه  كرمان غيرانتفاعي 7089
100 - زن مرد كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس مؤسسه  كرمانشاه غيرانتفاعي 7090
100 - زن مرد گرگان -غيرانتفاعي بهاران مؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 7091
100 - زن مرد غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانمؤسسه  گلستان غيرانتفاعي 7092
100 - زن مرد ساري -غيرانتفاعي روزبهان مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 7093
100 - زن مرد آمل - غيرانتفاعي هراز مؤسسه  مازندران غيرانتفاعي 7094

 نوازندگي ساز ايراني - 52
100 - زن مرد شيراز -غيرانتفاعي ارم مؤسسه  فارس غيرانتفاعي 7095

 هتلداري - 53
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان روزانه 7096
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان روزانه 7097
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه 25 - زن - اصفهان نوبت دوم 7098
اي دختران كاشان آموزشكده فني و حرفه - 25 زن - اصفهان نوبت دوم 7099
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 104 صفحه
 

 :رساند مياي موارد ذيل را به اطالع داوطلبان  هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه ها و آموزشكده هاي دانشكده در خصوص خوابگاه: توضيح
 .باشد ، تقريبي ميدر جدول ذيل هاي دولتي و خودگردان درج شده برآورد ظرفيت خوابگاه -1
 .شود ها تعيين مي ها و آموزشكده هاي تخصيص خوابگاه متناسب با تعداد داوطلبان متقاضي، توسط دانشكده تعداد نيمسال - 2
 .اي خواهد بود ين شده توسط سازمان مركزي دانشگاه فني و حرفهشدگان با رعايت شرايط و ضوابط تعي واگذاري خوابگاه به پذيرفته - 3
 .ندارند )شبانه(دوره نوبت دوم شدگان  ها هيچگونه تعهدي براي تامين و واگذاري خوابگاه به پذيرفته ها و آموزشكده دانشكده - 4
  .خوابگاه تامين خواهد شد )شبانه(نوبت دوم ويان دوره در صورت ظرفيت مازاد از دانشجويان روزانه، با رعايت قوانين و مقررات براي دانشج :تبصره

1395اي در سال  هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ها و آموزشكده خوابگاه دانشكدهتقريبي آدرس، شماره تلفن و ظرفيت  -6جدول شماره   

 آموزشكده/ دانشكده نام  استانرديف
 كد شهرستان و

 آدرسشماره تلفن مؤسسه

 ظرفيت تقريبي
 خوابگاه

 خودگردان دولتي
 --  --  جاده اهر ـ مشكين شهر  3كيلومتر 44336073 41)شهيد چمران(اي پسران اهر  آموزشكده فني و حرفهآذربايجان شرقي1

 --  -- ، كوي دانشگاه)عج(عصر شهرك ولي37407999 41اي دختران مراغه آموزشكده فني و حرفهآذربايجان شرقي2

 --  -- ، خيابان معلم، روبروي مركز درماني بهداشتي تامين اجتماعي   )ره(خيابان امام خميني43237283 41اي پسران سراب آموزشكده فني و حرفهان شرقيآذربايج3

 --  220 ه اميني انتهاي خيابان طالقاني، جنب تربيت معلم عالم35429670 41اي پسران شماره دو تبريز آموزشكده فني و حرفهآذربايجان شرقي4

 -- 350 عاشورا  31انتهاي كوي منظريه، جنب سپاه 34779011 41اي پسران شماره يك تبريز آموزشكده فني و حرفهآذربايجان شرقي5

 --  --  هكتاري مسكن مهر 32شهرك انديشه، سايت 52257013 41اي پسران ميانه آموزشكده فني و حرفهآذربايجان شرقي6

 -- 280 خيابان بهار، روبروي پارك بانوان32808999 41اي دختران تبريز  آموزشكده فني و حرفهشرقي آذربايجان7

 --  160 ، خيابان پروين اعتصامي، جنب تاالر الله )عج(شهرك وليعصر7641-37406975آموزشكده فني و كشاورزي مراغهآذربايجان شرقي8

 186200 پنجراه، خيابان حافظ يك 32225358 44اي دختران اروميه  آموزشكده فني و حرفهآذربايجان غربي9

 180 200 ميدان آزادي، ابتداي بلوار شهيد رجايي، جنب اداره كل بازرگاني32752930 44)شهيد بهشتي(اي پسران شماره دو اروميه  آموزشكده فني و حرفهآذربايجان غربي10

 310 525)بلوار دانشگاه(جاده سرو  1/5كيلومتر 32776886 44)شهيد قاضي طباطبايي(اي پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفهآذربايجان غربي11

 --  216 خيابان شهيد كوچري، نرسيده به ميدان قمسال 36333454 44اي دختران خوي  آموزشكده فني و حرفهآذربايجان غربي12

 --  --  ابتداي جاده خلخال، جنب اداره كل هواشناسي33628500 45ان اردبيلاي پسر آموزشكده فني و حرفهاردبيل13

 -- 208 ، جنب اسناد و مدارك پزشكي)راه انزاب(بزرگراه شهدا، خيابان مهر 33363104 45اي دختران اردبيل آموزشكده فني و حرفهاردبيل14

 CNG  -- 46اردبيل، روبروي جايگاه   ابتداي جاده خلخال ـ32422460 45اي پسران خلخال آموزشكده فني و حرفهاردبيل15

 اي پسران شاهين شهر آموزشكده فني و حرفه اصفهان 16
45206010  
45206003 

خيابان سعدي جنوبي، خيابان مهارت جنوبي، نبش خيابان شمس تبريزي، جنب 31
 اي سازمان فني و حرفه

 --  -- 

 70 --  7خيابان حافظ غربي، نبش فرعي 53548309 31)خوارزمي(شهرضا  اي پسران آموزشكده فني و حرفهاصفهان17

 200 500 بلوار قطب راوندي 6كيلومتر 11 31-55511010)شهيدرجايي(اي پسران كاشان  آموزشكده فني و حرفهاصفهان18

 100 250ي، جنب دادگستريبلوار سلمان فارس57439733 31)شهدا(اي پسران گلپايگان  آموزشكده فني و حرفهاصفهان19

 --  --  سپاهانشهر، ورودي جنوب، بلوار غدير، انتهاي خيابان فاتح 36519160 31اي دختران اصفهان آموزشكده فني و حرفهاصفهان20

 260 --  انتهاي بلوار نماز57772018 31اي دختران خوانسار آموزشكده فني و حرفهاصفهان21

 230160خيابان اميركبير، ميدان شهيد اردهال55339955 31اي دختران كاشان حرفه آموزشكده فني واصفهان22

 --  210 ، جنب جهاد كشاورزي )ره(خيابان امام خميني6 31-42442295)سميه(آباد  اي دختران نجف آموزشكده فني و حرفهاصفهان23

 -- 693 خيابان هزار جريب 36736534 31)محسن مهاجر شهيد(اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني و حرفهاصفهان24

 --  160 خيابان كاوه، خيابان گلستان، نبش آل بويه شمالي531-34522354 )سروش (اي پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفهاصفهان 25

 --  -- شهريور 17شرقي، خيابان خيابان حافظ 53507901 31اي دختران شهرضا  آموزشكده فني و حرفهاصفهان 26

 --  --  آباد آباد، بلوار شهيد بهشتي، جنب بخشداري حبيب شهرستان برخوار، شهر حبيب45484801 31آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباداصفهان 27

 --  140 ايي بلوار شهيد بهشتي، حصارك، خيابان آقارض34553169 26اي دختران كرج آموزشكده فني و حرفهالبرز28

 --  90 ، ميدان طالقاني، بلوار طالقاني شمالي، روبروي دادگستري)عظيميه(شهرك رسالت 32544373 26اي پسران كرج آموزشكده فني و حرفهالبرز29

 --  200 ت خيابان شهيد صدوقي، بعد از استانداري، انتهاي كوچه سعاد33341469 84اي پسران ايالم آموزشكده فني و حرفهايالم30

 --  180 بلوار دانشجو32245974 84اي دختران ايالم آموزشكده فني و حرفهايالم31

 --  300 ابتداي بزرگراه خليج فارس، نرسيده به منطقه ويژه اقتصادي2 77-33444690اي پسران بوشهر آموزشكده فني و حرفهبوشهر32

 200 186 خيابان رئيسعلي دلواري، روبروي فرمانداري 33320501 77اي دختران بوشهر آموزشكده فني و حرفهبوشهر33

 --  190 ، ابتداي خيابان دماوند، روبروي خيابان شهيد منتظري )ع(ميدان امام حسين77558392 21)پور شهيد شمسي(اي پسران شماره دو تهران  آموزشكده فني و حرفهتهران34

 --  --  ، خيابان فرهنگسرا، جنب شهرداري)ره(بلوار امام خميني65432579 21صفادشت اي پسران آموزشكده فني و حرفهتهران35

 -- 336 ، خيابان آل ابراهيم )ع(بزرگراه بعثت، كيانشهر، بلوار امام رضا33893755 21)»عج«وليعصر(اي دختران تهران  آموزشكده فني و حرفهتهران36

 110 --  آباد نرسيده به پليس راه شريف36456842 21آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشتتهران37

 --  -- جاده فيروز كوه، روبروي آيينه ورزان76354200 21آموزشكده كشاورزي پسران دماوندتهران38

 --  420 ، ميدان معلم )آباديافت (سعيدي، بلوار معلم ... بزرگراه آيت ا5 21-66319882)انقالب اسالمي(اي پسران تهران  دانشكده فني و حرفهتهران39

 -- 1000 بزرگراه شهيد تندگويان، خيابان ميعاد جنوبي، خيابان دانشگاه 9 21-55003335)دكتر علي شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفهتهران40

 150 -- ير مالرد، صفادشت، ابتداي بلوار الغد65437206 21آموزشكده كشاورزي پسران شهريار تهران 41

 --  200 دي، جنب نيروي انتظامي  9بلوار 33262757 38اي دختران جونقان آموزشكده فني و حرفهوبختياري چهارمحال42

 --  -- فردوسي شمالي، باالتر از صدا و سيما2220933 38اي پسران شهركرد  آموزشكده فني و حرفهوبختياري چهارمحال43

 200 --  جاده بروجن مباركه، باالتر از دانشگاه آزاد 3كيلومتر 34221357 38اي پسران بروجن زشكده فني و حرفهآمووبختياري چهارمحال44

 --  160 آباد  كيلومتري جاده خوزستان، روستاي شمس 32481317 3822آموزشكده كشاورزي پسران شهركردوبختياري چهارمحال45

 -- 450 رحمتيه 33341410 38اي دختران شهركرد فهآموزشكده فني و حروبختياري چهارمحال46

 200 --  غفاري ... ا خيابان آيت32347255 56اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفهخراسان جنوبي47

 --  150 بلوار شهداي گمنام 8 56-32821270اي طبس آموزشكده فني و حرفهخراسان جنوبي48

 100 100 خيابان فرهنگ 32721657 56اي پسران فردوس و حرفهآموزشكده فني خراسان جنوبي49

 --  200 )ع(جاده قائن بيرجند، روبروي مجتمع رفاهي امام رضا 3كيلومتر 32565396 56اي قاين آموزشكده فني و حرفهخراسان جنوبي50

 -- 455 آويني، بعد از فلكه راه و ترابري، نرسيده به دانشگاه پيام نور  خيابان شهيد32320253 56اي دختران بيرجند آموزشكده فني و حرفهخراسان جنوبي51

 اي تربت حيدريه آموزشكده فني و حرفه خراسان رضوي 52
52291544  
52291610 

 --  --  ، ابتداي بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد)عج(شهرك وليعصر51

 --  300 بلوار توحيد شهر 14 51-44417013اي پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفهخراسان رضوي53

 --  27 160الهيه، نبش سجاديه 35242053 51)الحجج ثامن(اي پسران شماره دو مشهد  آموزشكده فني و حرفهخراسان رضوي54



  6جدول شماره                                           اي و مؤسسات غيرانتفاعي      شگاه فني و حرفههاي كارداني نظام جديد دان نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 105 صفحه
 

1395اي در سال  هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ها و آموزشكده خوابگاه دانشكدهتقريبي آدرس، شماره تلفن و ظرفيت  -6جدول شماره   

 آموزشكده/ دانشكده نام  استانرديف
 كد شهرستان و

 آدرسشماره تلفن مؤسسه

 ظرفيت تقريبي
 خوابگاه

 خودگردان دولتي
 --  400 زي، روبروي قنادي جام عسلابتداي بلوار پيرو38782111 51)شهيد محمد منتظري(اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفهخراسان رضوي55

 اي پسران گناباد آموزشكده فني و حرفه خراسان رضوي 56
57231200  
57231033 

 --  160 نوغاب، بلوار انقالب51

 --  60آباد، جنب پمپ بنزين صفاري  اسالم44447071 51اي دختران سبزوار آموزشكده فني و حرفهخراسان رضوي57

 --  49 200آباد، بلوار سيد رضي، سيد رضي  بلوار وكيل4 51-6078081اي دختران مشهد شكده فني و حرفهآموزخراسان رضوي58

 --  --  شهرك بسيج، خيابان مقاومت42621005 51اي دختران نيشابور آموزشكده فني و حرفهخراسان رضوي59

 --  --  بلوار پژوهش42624786 51اي پسران نيشابور حرفه آموزشكده فني وخراسان رضوي60

 350 --  ، انتهاي بلوار انديشه 3فرهنگيان 47212813 51اي پسران قوچان  آموزشكده فني و حرفهخراسان رضوي 61

 --  70 بلوار پژوهش 42613143 51آموزشكده كشاورزي پسران نيشابورخراسان رضوي 62

 --  170 انتهاي خيابان شهيد چمران 4 58-32238600اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفهخراسان شمالي63

 اي پسران جاجرم آموزشكده فني و حرفه خراسان شمالي 64

32276100  
32276800  
32272701 

 --  300 خرداد جنوب  15انتهاي خيابان 58

 --  180 انتهاي خيابان جهاد سازندگي36220949 58اي پسران شيروان آموزشكده فني و حرفهخراسان شمالي65

 200 --  جاده نيروي هوايي 2كيلومتر 32921437 58آموزشكده كشاورزي پسران سمنگانخراسان شمالي66

 200 100 خيابان دانشگاه، خيابان شهريار، جنب پيام نور 558-32296773اي دختران بجنورد  آموزشكده فني و حرفهخراسان شمالي 67

 200 200 كوي آزادگان، ميدان دانشجو، ابتداي بلوار مبارز، روبروي اداره راهنمايي و رانندگي2 61-42426161ي پسران دزفولا آموزشكده فني و حرفهخوزستان68

 -- 174 چهارراه آبادان، خيابان منصوري، خيابان كارون 461-35538251اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفهخوزستان69

 --  180 بهمن، خيابان شهيد بهشتي  22كوي   گلستان،361-33343570)شهيد چمران(اي پسران شماره يك اهواز  ه فني و حرفهآموزشكدخوزستان70

 -- 550 اتوبان گلستان، كوي پرديس، بلوار گلديس 1161-33325510اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفهخوزستان71

 --  --  هاي اتومبيل ، كوي مشعلي، جاده نمايشگاه...جاده كوت عبدا35579600 61اهوازآموزشكده كشاورزي پسران خوزستان72

 -- 470 اي بلوار اشراق، روبروي اداره كل آموزش فني و حرفه33740282 24اي پسران زنجان آموزشكده فني و حرفهزنجان73

 -- 232 نوري، خيابان كالنتري... ا شيخ فضل خيابان33441919 24اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفهزنجان74

 -- 250 بلوار شريف واقفي  33339484 23اي پسران سمنان آموزشكده فني و حرفهسمنان75

 --  260 ميدان هفت تير32393889 23اي دختران شاهرود آموزشكده فني و حرفهسمنان76

 --  180 متري شهيد مصطفي خميني 45ميدان كوثر، بلوار 33457741 23اي دختران  سمنان حرفه آموزشكده فني وسمنان77

 160 --  اميرآباد، بلوار آزادگان 1923-35354017آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغانسمنان78

 --  220يشمال) ره(انتهاي خيابان امام خميني 32235412 54اي پسران زابل آموزشكده فني و حرفهوبلوچستان  سيستان79

 --  420 ميدان مشاهير، بلوار شهيد قلنبر33444920 54اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفهوبلوچستان  سيستان80

 --  210  30تقاطع خيابان مصطفي خميني و خيابان شهيد بهشتي، بهشتي 33250140 54اي دختران زاهدان حرفه آموزشكده فني ووبلوچستان  سيستان81

 -- 176 هاي فروغ و انتظام ، حد فاصل خيابان)ره(انتهاي غربي بلوار امام خميني2 54-33523221اي پسران شماره دو زاهدان  آموزشكده فني و حرفهوبلوچستان  سيستان82

 --  --  فردوسي  خيابان زند، انتهاي خيابان سعدي، سه راه322241587 71اي دختران شيراز آموزشكده فني و حرفهفارس83

 --  130 المعالي بلوار آزادي، ميدان دانشجو، خيابان شمس53831074 71ريز اي دختران ني آموزشكده فني و حرفهفارس84

 --  140 )فرشتگان(ميدان دانشجو، انتهاي خيابان شهيد رابع 53223057 71اي پسران استهبان آموزشكده فني و حرفهفارس85

 --  --  ) آباد جنت(جاده آباده ـ اصفهان، بلوار خيام  2كيلومتر 44335401 71اي پسران آباده فني و حرفه آموزشكدهفارس86

 --  190 شهرك والفجر، بلوار سپيده38473345 71اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفهفارس87

 150 --  ر خور، ابتداي جاده بندرلنگهشه52336990 71اي پسران الرستان آموزشكده فني و حرفهفارس88

 --  64بهمن، روبروي پارك پرستار  22خيابان 43313478 71اي پسران مرودشت آموزشكده فني و حرفهفارس89

 --  114 مامتر باالتر از هتل ليدو 200نورآباد ممسني، ميدان جمهوري، بلوار عصر، 42530503 71اي پسران ممسني آموزشكده فني و حرفهفارس90

 164 200 كوي شهيد حسن بيگي  ارجمان،  ،)ره(خيابان امام خميني2871-44529926اي دختران اقليد آموزشكده فني و حرفهفارس91

 -- 450 انتهاي خيابان دارالسالم 42224662 71اي دختران كازرون آموزشكده فني و حرفهفارس92

 --  --  بلوار شهيد محب53337326 71آموزشكده كشاورزي پسران فسافارس93

 840150بلوار رحمت، تقاطع غير همسطح رضوان4 71-37380601)شهيد باهنر(اي پسران شماره يك شيراز  دانشكده فني و حرفهفارس94

 70 70 خيابان سلمان فارسي، خيابان بعثت 53542665 71اي پسران داراب  آموزشكده فني و حرفهفارس 95

 -- 185 خيابان شهيد بابايي 33290561 28)شهيد بابايي(اي پسران قزوين  آموزشكده فني و حرفهوينقز96

 40 120اي، مقابل هتل مرمر خامنه... ا بلوار آيت33351845 28اي دختران قزوين آموزشكده فني و حرفهقزوين 97

 --  150 عمارياسر، خيابان شهيد قدوسي، جنب اداره كل پست استان قم متري 37785005 2575اي پسران قم آموزشكده فني و حرفهقم98

 --  13150، هدايت 13شهرك قدس، ولي عصر 32855375 25اي دختران قم آموزشكده فني و حرفهقم99

 100 --  بلوار دانشجو، خيابان قاضي كوثر36315639 87اي پسران سقز آموزشكده فني و حرفهكردستان100

 180 135 ميدان سهروردي، بلوار معلم33180602 87)پناه شهيد يزدان(اي پسران سنندج  آموزشكده فني و حرفهدستانكر101

 --  160 2شهرك سعدي، خيابان گوران، فاز 33661400 87اي دختران سنندج آموزشكده فني و حرفهكردستان102

 اي پسران بافت آموزشكده فني و حرفه كرمان 103
42424225  
42421065 

 --  --  انتهاي خيابان آزادگان 34

 200 --  ميدان آزادي، خيابان فرهنگ44234329 34 اي بم آموزشكده فني و حرفهكرمان104

 --  --   12خيابان مهران، جنب كالنتري 43354185 34اي پسران جيرفت آموزشكده فني و حرفهكرمان105

خيابان شهيد   ،)تامين اجتماعي) (ع(بلوار جمهوري اسالمي، پشت بيمارستان امام علي34433929 34 ران زرنداي پس آموزشكده فني و حرفه كرمان 106
 آبرين، جنب زمين چمن مصنوعي الله

 --  -- 

 --  --  ، روبروي دانشگاه صنعتي سيرجان)ع(بلوار امامزاده علي42269802 34اي پسران سيرجان آموزشكده فني و حرفهكرمان107

 --  200 روبروي شركت گاز) ره(سه راه سيلو، ابتداي بزرگراه امام2 34-32123560اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفهكرمان108

 -- 1000 باغ علوي انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني، ابتداي اتوبان هفت 534-33257741)شهيد چمران(اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفهكرمان109

 اي دختران سيرجان آموزشكده فني و حرفه كرمان 110
42264057  
42264055 

 220 --  ، خيابان كوثر )ع(بلوار فاطميه، نرسيده به مجتمع مخابراتي علي ابن ابيطالب34

 --  200 اده اختصاصي آموزشكده كشاورزي رضواناي، ج خامنه... ا بزرگراه آيت6 34-33112194)رضوان(آموزشكده كشاورزي پسران كرمان كرمان111
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1395اي در سال  هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ها و آموزشكده خوابگاه دانشكدهتقريبي آدرس، شماره تلفن و ظرفيت  -6جدول شماره   

 آموزشكده/ دانشكده نام  استانرديف
 كد شهرستان و

 آدرسشماره تلفن مؤسسه

 ظرفيت تقريبي
 خوابگاه

 خودگردان دولتي
 --  --  نژاد خيابان اداره برق، كوچه روبروي مدرسه شهيد عرب4280392 34اي پسران ارزوئيه آموزشكده فني و حرفهكرمان112

 --  --  )تبرقجاده اس(غفاري ... ا انتهاي خيابان آيت34120343 34اي پسران شهربابك  آموزشكده فني و حرفهكرمان 113

 --  -- )ع(طاهرآباد، بلوار امام حسن مجتبي4 34-32150152اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفهكرمان 114

 --  150خيابان شهيد مطهري، جنب باغ رضوان 45243881 83آباد غرب اي پسران اسالم آموزشكده فني و حرفهكرمانشاه115

 -- 176 تر از تقاطع غير همسطح الهيه    ، پايين)ع(بزرگراه امام حسين38377930 83اي پسران شماره دو كرمانشاه فهآموزشكده فني و حركرمانشاه116

 254100 كسري، خيابان شهيد جعفري، نبش بلوار سجاد37240062 83اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني و حرفهكرمانشاه117

 --  200 شهرك معلم، تقاطع حافظ و رودكي، چهارراه رودكي34266670 83اي دختران كرمانشاه و حرفهآموزشكده فني كرمانشاه118

 --  180 ، بلوار كشاورز، ميدان مقاومت، بلوار قرني)جهاد(ميدان كارگر 33330320 74اي پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفهوبويراحمد كهگيلويه119

 -- CNG  360بلوار شهيد قرني، انتهاي بلوار، جنب پمپ 33333375 74اي دختران ياسوج كده فني و حرفهآموزشوبويراحمد كهگيلويه120

 --  --  خيابان هنرستان، چهارراه هنرستان34221409 17آباد كتول اي پسران علي آموزشكده فني و حرفهگلستان121

 100 --  انتهاي خيابان شهيد رجايي، جنب كانون طه 32440612 17اي پسران گرگان آموزشكده فني و حرفهگلستان122

 -- 360انتهاي كمربندي شهيد صياد شيرازي33549102 17اي دختران گنبد آموزشكده فني و حرفهگلستان123

 --  150 نخيابان جنگل، بلوار دانشگاه، باالتر از شهرك فرهنگيا34327797 17اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفهگلستان124

 160 400 شهرك امام، خيابان چهارم32135657 17اي دختران گرگان آموزشكده فني و حرفهگلستان 125

 --  160 جاده كياشهر 3كيلومتر 42182507 13اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفهگيالن126

 --  200 روبروي شركت گاز  پيشوايي،... ا بلوار آيت44420011 13اي پسران بندر انزلي آموزشكده فني و حرفهگيالن127

 --  --  ) عج(بلوار حضرت وليعصر34672157 13اي پسران رستم آباد آموزشكده فني و حرفهگيالن128

 -- 282 رخانجات ايران بركجاده الكان، باالتر از كا 4فلكه گاز، كليومتر 33441911 13)شهيد چمران(اي پسران رشت  آموزشكده فني و حرفهگيالن129

 -- 145 خيابان كاشف شرقي، بعد از خيابان تربيت معلم42223088 13)شهيد رجايي(اي پسران الهيجان  آموزشكده فني و حرفهگيالن130

 --  160 ينيبلوار الكان، بلوار پروفسور سميعي، شهرك سيد احمد خم33427571 13اي دختران رشت  آموزشكده فني و حرفهگيالن131

 --  210 ، بلوار شهدا، خيابان معلم )عج(ميدان وليعصر44334070 13اي پسران صومعه سرا دانشكده فني و حرفهگيالن132

 -- 450 كمالوند ... ا آباد تهران، شهرك دانشگاهي آيت جاده خرم 6كيلومتر 9 66-33120567آباد اي پسران خرم آموزشكده فني و حرفهلرستان133

 --  170 جاده بروجرد  7كيلومتر 43233900 66اي پسران دورود آموزشكده فني و حرفهلرستان134

 --  400 آباد تهران، شهرك دانشگاهي كمالوند، نرسيده به دانشگاه آزاد  جاده خرم 5كيلومتر 3 66-33120552آباد اي دختران خرم آموزشكده فني و حرفهلرستان135

 -- 152 ميدان نواب، جاده دانشگاه 42508840 66اي پسران بروجرد شكده فني و حرفهآموزلرستان 136

 -- 250خيابان رودكي، خيابان شهيد مهر افزون7166-42504370اي دختران بروجرد آموزشكده فني و حرفهلرستان 137

 --  170 سيده ميدان اميرپازواري، خيابان دانشجواميركال، نر 32348007 11اي پسران بابل آموزشكده فني و حرفهمازندران138

 --  200 آباد  محمودآباد، بعد از دوراهي اوجي 5كيلومتر  43140837 11اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفهمازندران139

 --  66 ر از ميدان قائمت ميدان قدس، بلوار شهيد ابوعمار، پايين 34569025 11اي پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفهمازندران140

 --  150 باغ ملي 6 11-55210894اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفهمازندران141

 -- 312 خيابان شهيد استاد مطهري 33240744 11))ع(امام محمد باقر(اي پسران ساري  آموزشكده فني و حرفهمازندران142

 85 --  سه راه جويبار، جنب دانشگاه علوم پزشكي مازندران 33606050 11اره دو سارياي پسران شم آموزشكده فني و حرفهمازندران143

 اي پسران محمودآباد دانشكده فني و حرفه مازندران 144
44748841-4  

44730115 
 --  120 خيابان آزادي، بلوار شهداي نفتكش  11

 150 60 ...، ضلع شمالي بارگاه امامزاده عبدا...مامزاده عبداا 10 11-43124001اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفهمازندران145

 --  --  ، مقابل تكيه سيدجالل )عج(كمربندي شرقي، كوچه استخر وليعصر 32192358 11اي دختران بابل آموزشكده فني و حرفهمازندران146

 -- 315 اده ساري نكاء، روبروي پل  سمسكنده ج 5كيلومتر  33434365 11اي دختران ساري  آموزشكده فني و حرفهمازندران 147

 --  118 اتوبان ساري به قائمشهر  5كيلومتر  33137085 11آموزشكده كشاورزي پسران ساري مازندران 148

 250120 انتهاي كوي اميريه، ابتداي بلوار شهداي دولت 33680073 86)اميركبير(اي پسران اراك  آموزشكده فني و حرفهمركزي149

 --  --  جنب پمپ بنزين  جاده خمين محالت، شهرك شهابيه، 13كيلومتر 9 86-463638اي پسران خمين آموزشكده فني و حرفهمركزي150

 --  180 ميدان دانشگاه، روبروي فرمانداري 42247502 86اي پسران ساوه آموزشكده فني و حرفهمركزي151

 --  160 جاده اراك مالير، روبروي شهرك نبئي، كوچه فرهنگيان 5كيلومتر 32724040 86ران اراكاي دخت آموزشكده فني و حرفهمركزي152

 -- 345 ، روبروي اداره كل زندانها)ع(بلوار علي ابن ابيطالب36665279 76اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفههرمزگان153

 --  300جاده سندرك 3بلوار دانشگاه، كيلومتر 42281750 76اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفههرمزگان154

 --  180 خيابان رسالت شمالي، كوي خليج فارس، خيابان سعدي2 76-33756051اي دختران بندرعباس آموزشكده فني و حرفههرمزگان155

 --  220 يد دكتر چمران، كوچه مخابراتميدان شيرسنگي، بلوار شه38241193 81اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفههمدان156

 --  160 متري ابوذر 18ابتداي جانبازان، 34210230 81)جباريان(اي پسران شماره دو همدان  آموزشكده فني و حرفههمدان157

 --  --  بوستان سيفيه، جنب دانشگاه آزاد اسالمي  1 81-32252030اي پسران مالير آموزشكده فني و حرفههمدان158

 اي پسران نهاوند آموزشكده فني و حرفه همدان 159

33273800  
33273801  

 33273802 

 --  75 نبش ميدان نيروي انتظامي، بلوار شهيد حاج محمد طالبيان 81

 -- 360 جاده مالير همدان  3كيلومتر 3281-32441430اي دختران مالير حرفه آموزشكده فني وهمدان160

 204 300 جاده شورين 2، كيلومتر )ره(بلوار امام خميني32680751 81)شهيد مفتح(اي پسران شماره يك همدان  فني و حرفهآموزشكده همدان 161

 -- 1300 ، بلوار دانشجو، روبروي هتل جهانگردي)ع(ميدان امام حسين3 35-6242771)شهيد صدوقي(اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفهيزد162

 --  260 ، آموزشكده فني شريف ابركوه)ع(بلوار امام علي32838089 35اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفهيزد163

 -- 392 بلوار اميركبير، جنب سيلو 2 35-8214670))ع(امام علي (اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفهيزد164

 200 250 الحق و پارك بهاران  بلوار سرداران شهيد، حد فاصل امامزاده ميرشمس32356882 35))ره(امام خميني (اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفهيزد165

 اي دختران ميبد آموزشكده فني و حرفه يزد 166
32324061  
32324063 

 --  170  77، كوچه نيلوفر )ره(خيابان امام خميني35

 اي دختران يزد آموزشكده فني و حرفه يزد 167
37213100  
37215100 

 --  400 آزادشهر، بين فلكه اول و دوم، خيابان جمهوري اسالمي 35

 220 290 خيابان صدرآباد، خيابان دانشگاه32224999 35اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفهيزد168

 -- 250 بلوار آزادگان32574995 35آموزشكده كشاورزي پسران خاتميزد169

 --  300 ، ابتداي جاده كمربندي، مقابل راهنمايي و رانندگي)ع(ميدان امام حسين32633181 35اي پسران تفت موزشكده فني و حرفهآيزد 170
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  :تذكر خيلي مهم* 
هـا و سـاير امكانـات رفـاهي و      براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي

ـ  اينترنتي  سايت، به حوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسهاز نهمچنين  هـاي منـدرج در    ذيـربط و يـا اطالعيـه    همؤسس
  .نماينداقدام مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل و سپس نسبت به انتخاب رشته هاي جمعي  رسانه

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.eyc.ac.ir: نشاني وبگاه  ايوانكي ـ ايوانكي دانشگاه غيرانتفاعي* 

طـول   دانشجويان در-3. باشد مي ذهاب با پرداخت هزينه ميسر سرويس اياب و ران،به دليل نزديكي به ته -2. گيرد رشته تخفيف شهريه تعلق مي سوم هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا پايان هر در -1
 ...ا يـت بلوارآ سـمنان، ايـوانكي،   ــ  بزرگـراه تهـران   50كيلومتر   ،جاده خاوران: نشاني -4. سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و خدمات سلف سرويس، توانند از تحصيل مي

   023-34521563 :تلفن     35915-1146: صندوق پستي         35918-99888 :كدپستي.              خيابان دانشگاه طالقاني،
  www.shomal.ac.ir :وبگاهنشاني   دانشگاه غيرانتفاعي شمال ـ آمل      * 

دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل  -2. حقيقات و فناوري و اين دانشگاه را رعايت نمايدهاي مصوب وزارت علوم، ت نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين -1
در دانشگاه در اين زمينـه همكـاري الزم را بـه عمـل      اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع -3. مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود

جاده  5مازندران، شهرستان آمل، كيلومتر  :نشاني -6. در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد -5. باشد اين دانشگاه داراي رستوران خواهران و برادران و بوفه دانشجويي مي -4. خواهد آورد
    011-44203755 :نمابر       44203710-13 :تلفن         731: صندوق پستي   ). ع(راهي امامزاده عبداهللا، سه )تهران -آمل(هراز 

  www.ashrafi.ac.ir: نشاني وبگاه  اصفهانـ   اصفهاني  اشرفي شهيد  غيرانتفاعي دانشگاه* 
هاي اختصاص داده شده از طـرف وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مطـابق ضـوابط در        دانشجويان از وام -2. الزامي است ونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويانئرعايت كامل ش -1

  .م جنوبيئقابلوار ، سپاهانشهر ،اصفهان :نشاني -4. باشد اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي -3. مند خواهند شد صورت تامين اعتبار بهره
        031-6502825: نمابر        36502820-4 :تلفن
  www.sadjad.ac.ir: نشاني وبگاه  صنعتي سجاد ـ مشهد  غيرانتفاعي دانشگاه* 

هـاي خـالي آن بـراي     كـه ظرفيـت  ) نفـر  200بـا ظرفيـت   (ران اين موسسه داراي خوابگاه بـراي خـواه   -2 .دانشجويان رتبه اول در هر رشته بر اساس مصوبات هيات امنا مشمول تخفيف شهريه خواهند شد -1
توانند از وام دانشجويي صـندوق رفـاه    دانشجويان اين دانشگاه مي -3. همچنين ستاد اسكان موسسه در امر اسكان ساير دانشجويان همكاري خواهد نمود. هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد ورودي

            051-36029110: نمابر             36029000: تلفن             91881-48848: كدپستي     .62مشهد، بلوار جالل آل احمد، جالل آل احمد : نشاني -4. ناوري استفاده نمايندوزارت علوم، تحقيقات و ف
  www.mohaddes.ac.ir: نشاني وبگاه       ـ نور) ره(عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه * 

  011-44510490: نمابر  44511860-5: تلفن   46418-59558 :كدپستي   46415-451 :صندوق پستي. پنج كيلومتري جاده نور به چمستان، نوري... خيابان شيخ فضل ا، شهرستان نور، مازندراناستان  :نشاني
  www.sau.ac.ir: نشاني وبگاه       علم و هنر ـ يزد  غيرانتفاعيدانشگاه * 

 .تحقيقـات و فنـاوري را رعايـت نمايـد     هـاي مصـوب وزارت علـوم،    نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيـين  -2. الزامي است خواهران، ونات اسالمي براي براداران وئعايت كامل ضوابط پوشش و شر -1
        035-38264080-89: تلفن    89167-13335: كدپستي       .بلوار دانشجو يزد،: نشاني -3

  www.icqt.ac.ir: نشاني وبگاه       اصفهانـ  )ع(معارف قرآن و عترت  غيرانتفاعيدانشگاه * 
اشـد و رعايـت مقـررات،    ب محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي -2. باشند  عملي داشته داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام  -1

چادر مشكي سـاده بـدون طـرح و    ( ، استفاده از حجاب برتر»تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3. ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است نامه  آيين
نام يا ادامه تحصيل آنان در هر مرحلـه   براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت) ا رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايشكفش ساده ب مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،

 از هاي برادران معموالً در اواخـر هفتـه و بعـد    ضمناً كالس. باشند فرهنگ بيگانه ميهاي مروج  داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس -4. ممانعت بعمل خواهد آمد
وسـط  نيـاز تعيـين شـده ت    ضمناً كليه دانشجويان موظفند دروس پـيش . نمايد سسات آموزش عالي موافقت نميؤها و م اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاه -5 .گردد ظهرها تشكيل مي
كليه  -7. شود حقيقات و فناوري انجام ميپـذيـرش دانـشجـو در اين دانشگاه بر اساس آخرين تجربيات و دستاوردهاي علمي دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، ت -6. دانشگاه را بگذرانند

التحصـيالن   بـه فـارغ   -8. بينايي و شنوايي كامل برخوردار بوده و هيچگونه ضايعه عضوي كه مانع انجام وظيفه معلمي گردد، نداشته باشندبودن قدرت تكلم،  داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا
در شهريه وابسته، تخفيـف در نظـر   ) چهل درصد( %40تاسقف  اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز و واجد شرايط -9. شود اين دانشگاه، مدرك رسمي كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا مي

دانشجويان غيربـومي   -10. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود. گيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حايز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت مي
هـاي ايـن    باشـند الزم اسـت از انتخـاب رشـته     داوطلباني كه واجد شرايط و ضوابط فوق نمي -11. توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند تفاده نموده و دانشجويان مياس) منزل استيجاري(از خوابگاه 

عالقمندان جهت كسب اطالعـات بيشـتر    -12. وليتي را بعهده نخواهد گرفتئشگاه هيچگونه مسدانشگاه خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از تحصيل، اين دان
ـ ( 03113372020  :مراجعه يا با تلفن فوق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشانييا ابتداي خيابان شهيدان غربي و  ،بزرگراه شهيد خرازي ،توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در اصفهان مي ) 108الـي   105ي داخل

  .دنتماس حاصل نماي
  www.apadana.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز* 

نرسـيده بـه جهـاد    ، ي غربـي خيابـان سـاحل  ، ميدان دانشجو، شيراز: نشاني -3. جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت موسسه مراجعه نماييد -2. باشد خوابگاه خودگردان ويژه خواهران مي 2موسسه داراي  -1
  071-38425060: نمابر    38422788-38321444: تلفن                 71436-43844: كدپستي                    18نبش كوچه ، دانشگاهي

  www.uca.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه* 
به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفـاه   -2 .درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50آموزشي اين موسسه بترتيب از تخفيف دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم  -1

ايـن   -4. ودگردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بودهاي خ اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه -3. دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت
بـه كليـه قهرمانـان اول ورزشـي      -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. باشد موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي

     044-33839350: نمابر     33827171-33827771-33828351: تلفن      .201شماره  ،روبروي مجتمع فرهنگي شمس ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه :نشاني -7. ه تعلق خواهد گرفتتخفيف شهري
  www.afagh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آفاق ـ اروميه* 

 علمـي و  تخفيف ويـژه بـراي قهرمانـان ورزشـي،     -3. براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهدگرفت به دانشجويان واجد شرايط -2 .معرفي خواهند شد هاي خودگردان خوابگاه دانشجويان به -1
پرداخـت   گـذاري  عـالي بـدون سـپرده    با معرفي از طرف موسسه و بـا شـرايط  الحسنه شهريه  هاي عامل در هر ترم وام قرض بانك بر اساس توافقنامه با -4. در شهريه ثابت درصد 100تا  50فرهنگي و هنري از 

  .خيابان شهيد دستغيب، كوي اورژانس ،اروميه :نشاني -6. برخوردار خواهند شد موسسه نيز) ع(دانشجويان واجد شرايط از وام بالعوض صندوق خيريه امام جواد  -5. گردد مي
          044-32259590: نمابر           32225459و  32259590-1: تلفن               57147-93361: كدپستي          57155-1915: صندوق پستي

  www.afarinesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آفرينش ـ بروجرد* 
دانشجويان ممتاز در هـر نيمسـال از تخفيـف     -3. باشند و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف ميپذيرفته شدگان المپياد  -2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران مي -1

، بروجـرد، جـاده كمربنـدي    :نشـاني  -6 .گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مـي  -5. باشند هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي خانواده -4. ويژه شهريه برخوردار خواهند شد
            066-42468380 :نمابر        42468397-42468255: تلفن           593 :صندوق پستي         . )عج(كوي وليعصر، باد شماليآ اسالم

  www.amol.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آمل ـ آمل* 
دانشجوياني كه در طول مـدت تحصـيل حـائز كسـب      -2. بر اساس ضوابط و مصوبات هيئت امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شد) هر رشتههاي اول تا سوم  رتبه(به دانشجويان ممتاز  -1

موسسـه   -4 .كننـد  در كنكور تخفيف خوابگاه دريافت مـي  1000زير  دانشجويان داراي رتبه -3. و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه برخوردار خواهند شد) المپياد(هاي علمي  مقام
  .20پالك  ،بخش خيابان فياض ،بلوار طالب آملي ،آمل :نشاني -6 .گردد يك وعده غذاي گرم براي نهار سرو مي -5. باشد داراي خوابگاه مجزا براي خواهران و برادران مي

      011-44229764: نمابر      44152691-4 :تلفن
  www.aihe.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان ـ تنكابن* 

        011-54288856: نمابر      54288851-4 :لفنت   .    دانشجو تنكابن، خيابان فردوسي غربي، كوچه شهداي :نشاني
  www.kamal.ac.ir: نشاني وبگاه  كمال ـ اروميهآيين مؤسسه غيرانتفاعي * 

تخفيـف ويـژه بـراي     -4 .معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از وام صـندوق رفـاه   -3 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه -2 .يژه براي دانشجويان رتبه اول تا سومتخفيف و -1
، هاي تفريحي و زيـارتي  تامين استفاده از فضاي ورزشي، استخر شنا، مكان -6 .شود ي بصورت اينترنتي انجام ميكليه خدمات آموزش -5 .باشند ...و  هاي علمي، ورزشي، هنري دانشجوياني كه موفق به كسب مقام
       57155-1998: صندوق پستي     5715938911 :كدپستي   .18پالك  ،جنب بانك صادرات ،چهارراه شورا ،خيابان دانشكده، اروميه :نشاني -7. برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي

  044-34777059-334777058-33441872 :تلفن
  www.atrak.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ قوچان اترك مؤسسه غيرانتفاعي* 

امـور ايثـارگران در    كاري با بنياد شهيد وهم -3. گيرد دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق ميبه -2. شود تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده ميدر پايان هر ترم -1
              051-47231737-39 :تلفن         3 نبش طالقاني ،بلوار طالقاني، قوچان: نشاني -4. گيرد خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي

  www.aabhari.ac.ir: نشاني وبگاه  اثيرالدين ابهري ـ ابهر مؤسسه غيرانتفاعي* 
 024-35240920 :نمابر   35240923-5: تلفن     .نوجوانان و  كودكان  فكري  پرورشكانون جنب ، متري پرديس 18خيابان جنوبي،  يابان طالقانيخ  ،شهرستان ابهر، ن زنجاناستا :نشاني

  www.ahrar.ac.ir :اينترنتينشاني   ـ رشت احرار مؤسسه غيرانتفاعي* 
 ،بلـوار پروفسـور سـميعي    ،الكان جادهرشت،  :نشاني -3. هاي خودگردان استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه مي -2 .وردار خواهند شدممتاز از تخفيف شهريه برخدانشجويان  -1

                  013-34224256: نمابر           34224372-4: تلفن    .    )ره(خميني شهرك سيداحمدبعد از كارخانه ايران برك، 



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 108 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.adiban.ac.ir: نشاني وبگاه  اديبان ـ گرمسار مؤسسه غيرانتفاعي* 

هـا در دو   زاري كـالس تالش بر برگـ  -4 .سازي افراد براي اشتغال هاي مهارتي با هزينه دانشگاه جهت آماده برگزاري دوره -3 .التحصيالن ريزي جهت اشتغال فارغ برنامه -2 .ارائه خوابگاه رايگان به متقاضيان -1
سـلف سـرويس و بوفـه     -7 .دانشگاه بـه صـورت رايگـان    wifiامكان استفاده از اينترنت و  -6 .امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه -6 .امكان تقسيط در پرداخت شهريه -5 .روز

تواننـد از تخفيـف شـهريه     در صورتي كه دو دانشجو از يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشـند مـي   -8. باشد اي كليه دانشجويان فراهم مياي بر باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه دانشجويي داير مي
ضلع شمالي جـاده   ،گرمسار: نشاني موسسه -10. ار خواهند بودآموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل دوران تحصيل برخورد در صورتي كه دانش -9 .استفاده نمايند

    023-34557261-8 :تلفن.  بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار ،تهران ـ مشهد
  www.adib-mazandaran.ac.ir: نشاني وبگاه  اديب مازندران ـ ساري مؤسسه غيرانتفاعي* 

اين موسسه همكاري الزم در  -3. گيرد به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -2. شود اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده ميدر پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه  -1
و  او امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان شـهد       همكاري با بنياد شهيد  -5. شود اي داده مي به دانشجويان غذاي يارانه -4. تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت

هاي برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند درصـدي از   رتبه... هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و به دانشجوياني كه در رشته -6. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. پذيرد ايثارگران انجام مي
   011-33033941-43 :تلفن  .نرسيده به دانشگاه آزاد اسالمي ،آباد بلوار فرح ،ساري: نشاني -8. امكان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد -7. شود هريه ثابت تخفيف داده ميش

  www.eram-shiraz.ac.ir: نشاني وبگاه  ارم ـ شيراز مؤسسه غيرانتفاعي* 
  071-36465387  :نمابر    36465378-81: تلفن           7194774475 : كدپستي       . خيابان شهيد مختاري ،ابتداي بلوار چمران، شيراز: نشاني

  www.arvandan.ac.ir: نشاني وبگاه  اروندان ـ خرمشهر مؤسسه غيرانتفاعي* 
جنـب   ،)كـوي نيـرو  (كـوي شـهيد عباسـپور     ،)ع(ابن ابيطالـب  اتوبان علي ،خرمشهر: نشاني -2. دهد تخفيف شهريه ثابت تخصيص ميدرصد  10و  20 ، 30: تا سوم به ترتيب اول هاي برتر اين موسسه به رتبه -1

  061-53536423-53536422: نمابر             . دبيرستان شهيد رجايي
  www.astarabad.ac.ir: نشاني وبگاه  استرآباد ـ گرگان مؤسسه غيرانتفاعي* 

مشاركت در  ه پايان نامه وئحمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان براي ارا -2. اختصاص داردكارداني به كارشناسي به دانشجويان نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور ده درصد از ظرفيت پذيرش -1
تسهيالت ويژه براي  )ب. شود تحصيل شروع مي يه صندوق رفاه در هر ترم كه باز پرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت ازشهر وام) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل -3. هاي پژوهشي ادارات مربوط طرح

حمايـت و   -6 .هاي تحصيلي دانشجويان رشتهفضاي هنري و علمي مطابق با  -5. ز رتبه ملي، براساس ضوابط موسسهئتسهيالت به مخترعان و پژوهشگران و ورزشكاران حا هئارا -4. هاي شاهد و ايٍثارگر خانواده
استان گلستان، گرگان، كـوي افسـران، خيابـان     :نشاني-9 .اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان -8 .دانشجويان اي براي كليه غذاي گرم يارانه -7 .دانشجويان براي ورود به بازاركار مربوطه كمك به

            017-32429224-5: تلفن          49198-13662: كدپستي    .           اول، قبل از افسران دوم
  www.asrar.ac.ir: نشاني وبگاه  اسرار ـ مشهد مؤسسه غيرانتفاعي* 

تبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهنـد  دانشجويان ر -2.مطابق سنوات گذشته؛ موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي، هماهنگي الزم را با خوابگاه هاي خودگردان انجام خواهد داد -1
ز رتبـه شـوند از   ئدانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمـي كشـوري و دانشـگاهي حـا     -4كسب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد  500 دانشجوياني كه در آزمون ورودي رتبه كمتر از -3.شد

     051-38661770-5 :تلفكس       91895-1195 :صندوق پستي   9189899363: كدپستي     69معلم  ،بلوار معلم ،مشهد ):1ساختمان شماره (نشاني سازمان مركزي  -5 .اهند شدتخفيف شهريه برخوردار خو
  www.osve.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ تبريز وهاس مؤسسه غيرانتفاعي* 

به دانشجويان رتبـه اول   -2 .بهره مند خواهند شد. .. استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان و، اردوهاي تفريحي و علمي، راهيان نور اعزام به سفر، سالن ورزشي، ذاغ :دانشجويان از امكانات رفاهي شامل -1
، به طرف باغميشه ،ميدان شهيد فهميده، اتوبان پاسداران، تبريز :نشاني -4. ژه اعطا خواهد شدهاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز وي به دانشجويان داراي مقام در رشته -3 .و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد

           041-36665601 :نمابر       36665602-4: تلفن       51559-58345: كدپستي.       خيابان سبالن ،كوي الهيه
  www.eshragh.ac.ir: نشاني وبگاه  اشراق ـ بجنورد مؤسسه غيرانتفاعي* 

تخفيـف  ، تخصيص وام صندوق رفاه، هاي تربيت بدني و فوق برنامه سالن ورزشي جهت كالس، خوابگاه در قالب بخش خصوصي، خوري و بوفهسالن غذا، اين موسسه داراي تجهيزات ازمايشگاهي و كارگاهي -1
جـاده اسـفراين، اركـان بعـد از      5خراسان شمالي، بجنورد، كيلـومتر   :نشاني -2. باشد  مي از سطح شهر به محل دانشگاهاني شركت اتوبوسرسرويس اياب و ذهاب و  شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم

          058-32285709 :نمابر           32285701-7: تلفن        94531-55111: كدپستي     1754: صندوق پستي     .المللي نمايشگاه بين
  www.afzalekermani.ac.ir: نشاني وبگاه  افضل كرماني ـ كرمان مؤسسه غيرانتفاعي* 

        0341-2448446 :نمابر         2443300:  تلفن.       20 پالك ،2 كوچه ،يك شب و خيابان هزار ،بلوار جمهوري اسالمي ،كرمان :نشاني
  www.eqbal.ac.ir: نشاني وبگاه  اقبال الهوري ـ مشهد مؤسسه غيرانتفاعي* 

مشهد، بلوار پيروزي، ميدان حر، بلوار سرافرازان،  :نشاني -2 .درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 20و  30، 50 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت -1
        0511-8210073  :نمابر        8210075-77و  8219742 و 8218001و  8218810: تلفن).        رهايي غربي( 11ابتداي سرافرازان 

  www.ekbatan.ac.ir: نشاني وبگاه  اكباتان ـ قزوين مؤسسه غيرانتفاعي* 
   028-32579100: نمابر       325790906 :تلفن .   خيابان فرهنگ ،بلوار دانشگاه ،شهر محمديه ،قزوين: نشاني

  www.alborzq.ac.ir: نشاني وبگاه  قزوينالبرز ـ  مؤسسه غيرانتفاعي* 
 028-32574044 :نمابر       32577190-99: تلفن.       قزوين، شهر محمديه، جنب اتوبان كرج، ميدان دانشجو :نشاني -2. اين مؤسسه براي دانشجويان دختر خوابگاه دارد -1

  www.amesf.ir: بگاهنشاني و  )ويژه خواهران(ـ اصفهان ) عج(المهدي مؤسسه غيرانتفاعي* 
به دانشجويان واجـد شـرايط بـر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه         -2. شهريه ثابت برخوردار خواهد شد درصد 50و  60 ،70 سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر -1

. گـردد  الحسنه پرداخت مـي  نامه از طرف موسسه به صورت وام قرض مكاري با بانك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفينامه ه گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم دانشجويي وام شهريه تعلق مي
اي، بيمـه   ن ويـژه خـواهران، يـك نوبـت غـذاي يارانـه      خوابگاه خودگردا: دانشجويان از امكانات رفاهي شامل -4 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه -3

    031-36518161: نمابر  36516821-36508280: تلفن.  اصفهان، سپاهان شهر، انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران شمالي: نشاني -5. مند خواهند شد بهره...  حوادث، مشاوره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي و
  www.alvand.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ همدان وندال مؤسسه غيرانتفاعي* 

هاي مورد تاييد خودگردان اسـكان   موسسه دانشجويان را در خوابگاه -2. درصد شهريه ثابت تخفيف اعمال خواهد شد 40و  60به ترتيب  17اول و دوم ورودي هر سال با معدل باالي  هاي به دانشجويان رتبه -1
همدان، ميدان امـامزاده عبـداهللا،    :نشاني -5 .توانند در صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان از وام دانشجويي استفاده كنند دانشجويان مي -4. عده غذايي ناهار برخوردار هستنددانشجويان از و -3 .خواهد داد

       081-34246515-34246747: تلفكس               .بلوار زينبيه، جنب مركز مخابرات
  www.iju.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ يزد) ع(امام جواد نتفاعيمؤسسه غيرا* 

در صـورت مسـاعدت صـندوق    (ريال  000/000/3دانشجويان از مزاياي وام شهريه در هر ترم تا سقف  -2. تامين خواهد شد )موقت م يائخوابگاه خودگردان دا(براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه  -1
برخـوردار  % 50تـا سـقف    )ثابـت و متغيـر  ( ترم از معافيت شهريه در هر فرهنگي و ورزشي هر رشته، ،)رتبه اول تا سوم( علمي دانشجويان ممتاز -3. اياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارندو مز) رفاه دانشجويان

پرداخت شـهريه هـر تـرم بـه      -5. ز را داشته باشند از پرداخت كل شهريه در طول نحصيل معاف هستندكليه پذيرفته شدگان با رتبه دو رقمي در صورتي كه در طول تحصيل شرايط دانشجويان ممتا -4.وندش مي
لف سـرويس  مركـز رشـد كسـب و كـار، مركـز مشـاوره و سـ        هاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني، امكان استفاده رايگان از سايت -6. پذير است صورت اقساط امكان

 035-38281200-4 :تلفن             .)ع(مهئلوار جواداالب ،بلوار شهيدان اشرف ،صفاييه ،يزد :نشاني -7. باشد مهيا مي )با نرخ دانشجويي( غذاخوري
  www.omidnahavand-ihe.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ نهاوند يدام مؤسسه غيرانتفاعي* 

منـدي   امكان بهره -3. شود جهت دانشجويان غيربومي خوابگاه خودگردان تهيه مي -2. شوند رائه گواهي مربوطه از بنياد شهد و امور ايثارگران از تخفيف شهريه برخوردار ميخانواده معظم شهدا و جانبازان با ا -1
    081-332442270-33224301 - 09184443400 :تلفن             65915-466: صندوق پستي  .       اي روبروي اداره فني و حرفه ،خيابان رسالت، نهاوند :نشاني -4. دانشجويان از وام شهريه صندوق رفاه

  www.amin.ac.ir: نشاني وبگاه  امين ـ فوالد شهر اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي* 
 .وجود سرويس اياب و ذهاب از اصفهان و شهرسـتانها  -3. الوه بر وام صندوق رفاه دانشجوييالحسنه موسسه ع مندي از وام قرض بهره -2. خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل هاي يتئمجهز به سو -1
 .برگـزاري مسـابقات ورزشـي    -7. تفريحـي و زيـارتي   سفرهاي علمي، پژوهشـي،  -6 .متنوع هاي فرهنگي و پژوهشي برنامه -5 .هاي برتر ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام وجود تخفيف شهريه جهت -4
دريافـت شـهريه    -10 .بهزيستي و بنياد شهيد امداد، تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميته -9... و  اينترنت پيشرفته، يهاي كامپيوتر سايت كتابخانه مركزي و ديجيتال، مجهز به سلف غذاخوري، -8

     031-52636161: تلفن             .   مقابل بانك ملي، طالقاني خيابان،  A2محله ، والدشهر، فاصفهان :نشاني -11 .هاي تحصيلي دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترم
  www.andishmand.ac.ir: نشاني وبگاه  انديشمند ـ الهيجان مؤسسه غيرانتفاعي* 

     0141-42420294 :نمابر     42420291: تلفن     44151-73795: كدپستي.     الهيجان، ميدان شيخ زاهد، خيابان نخجيركاليه، نخجير شرقي :نشاني
  www.andishehj.ir: نشاني وبگاه  ـ جهرم هانديش مؤسسه غيرانتفاعي* 

      071-54227802 :نمابر           54233094-98 :تلفن       74177-65594: كدپستي  .   انديشهمتري  25جهرم، بلوار معلم، خيابان  :نشاني
  www.andishesazan.ac.ir: نشاني وبگاه  زان ـ نكاسا هانديش مؤسسه غيرانتفاعي* 

دانشجوياني  -4 .تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم -3 .ارائه غذاي گرم براي دانشجويان در موسسه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت علوم -2 .خوابگاه خودگردان مجهز براي دانشجويان دختر -1
نـام و انتخـاب    تقسيط كل شهريه از ابتداي ثبت -6 .)رايگان(اينترنت پرسرعت  -5 .مند خواهند شد درصد شهريه ثابت در ترم اول بهره 50تا  30اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف  كه اين موسسه را به عنوان

تخفيف هزينه خوابگـاه خـودگردان    -8 .باشند سال برخوردار مي اي علمي و تفريحي، زيارتي و پژوهشي در هركليه دانشجويان از امكانات رفاهي شامل اعزام به سفر راهيان نور و اردوه -7 .واحد تا پايان تحصيل
ميتـه امـداد و بهزيسـتي    دانشجوياني كه تحت پوشـش ك  -10 .سال با اهداي جوايز تقدير از دانشجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوهشي در پايان هر -9 .درصد 30تا  20به دانشجويان ممتاز به ميزان 

تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش سازمان بنياد  -12 .پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم -11 .درصد برخوردار خواهند شد 30تا  20هستند از تخفيف شهريه ثابت بين 
اسـتان  : نشـاني  -15 .مراجعـه نماييـد   فـوق جهت اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني  -14 .دارند 17دالورود كه در مقطع قبل معدل باالي تخفيف شهريه به دانشجويان جدي -13 .شهيد و امور ايثارگران

  011-34742444-34746689 :تلفن     48419-17155: كدپستي                 . جنب بانك ملي ،روبروي كوچه فرمانداري ،خيابان انقالب ،نكاشهرستان  ،مازندران



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 109 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.energy.ac.ir: نشاني وبگاه  انرژي ـ ساوه مؤسسه غيرانتفاعي* 

شـجويان از  دان -3. رعايت كليه مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي اسـت  -2 .هستند از تخفيف شهريه برخوردار ،رشته بنابر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته سوم هر هاي اول تا دانشجويان رتبه -1
كليـه دانشـجويان در    -5. آمد، غذاي گرم روزانه و امكانات محدود خوابگاه خودگردان فراهم اسـت  امكانات رفت و -4. خواهند شد مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار

 ،)عـج (بلـوار ولـي عصـر    ،ميدان شـهرداري  ساوه،: نشاني -6. اوره اجتماعي، روانپزشك، پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشتهاي خصوصي با اساتيد راهنما، مش طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره
          086-42228096 :نمابر      42228093-5: تلفن       39177-97147 :كدپستي          .12ميدان عاشورا، ساوجي 

  www.ooj.ac.ir: اني وبگاهنش  ـ آبيك اوج مؤسسه غيرانتفاعي* 
سريس اياب و  -4 .درصد 40ورزشي و فرهنگي در هر گروه تا، تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي -3 .الحسنه موسسه عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي مندي از وام قرض بهره -2 .تقسيط شهريه -1

تخفيف مخصوص براي دانشجويان بومي استان -8 .اينترنت وايرلس پرسرعت و انتشارات، داراي كتابخانه -7 .مجهز به سه سايت كامپيوتري -6 .ارانه غذامندي از ي بوفه و بهره، داراي سالن غذاخوري -5 .ذهاب
ارائـه مشـاوره اجتمـاعي و     -11 .هـاي دانـش بنيـان    بازار كار و شـركت  حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به -10 .)گردد اين رقم با توافق موسسه تعين مي(تخفيف ويژه براي دانشجويان غيربومي -9 .قزوين

 .بنيـاد شـهيد و بهزيسـتي   ، رصدي براي فرزندان تحـت پوشـش كميتـه امـداد    د تخفيف صد-13 .هاي دانشجويان تخفيف شهريه و حمايت مالي از اختراعات و پروژه -12 .روانشناسي و اشتغال به صورت رايگان
برگـزاري مسـابقات ورزشـي و اعـزام دانشـجويان بـه        -17 .تخفيف براي تحصيل همزمان دو دانشجو از يك خـانواده  -16 .علمي و سياحتي، اردوهاي تفريحي -15 .حوادث دانشجويي برخورداري از بيمه -14

         028-32882310-13 :تلفن  3441311548 :كدپستي           . نيروي انتظاميجنب فرماندهي ، بتداي شهرك قدس، ا)عج(بعداز ميدان وليعصر، آبيك :نشاني -18. هاي مختلف مسابقات كشوري در رشته
  www.irm.ac.ir: نشاني وبگاه  ايرانمهر ـ قروه مؤسسه غيرانتفاعي* 

 087-35249962 :نمابر    35249963-35247736: تلفن     66615-166: صندوق پستي     66618-73648: كدپستي.    استان كردستان، شهرستان قروه، خيابان دكتر شريعتي، انتهاي خيابان ابوذر :نشاني
  www.bakhtar.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ ايالم باختر مؤسسه غيرانتفاعي* 

برنـدگان  ، ديگـري بـراي نويسـندگان مقـاالت دانشـجويي      تخفيفـات  -2. گيرد تعلق ميدرصد شهريه ثابت تخفيف 10و  15، 20در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  -1
نامه تشـويق و   برمبناي آيين ؛دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند و برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي، حضور دو دانشجو از يك خانواده

دانشـجويان در طـول تحصـيل     -4. گيـرد  تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت مـي  -3. خواهد شد تخفيف دانشجويان اعمال
       69313-83638: كدپستي.        انتهاي خيابان مهديه، ميدان دانش ،رزمندگان، ايالم: انينش -5. كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند، دانشگاهي مركز جوار و از خدمات مركز مشاوره توانند مي
              084-32201400 :نمابر   32201401-5 :تلفن
  www.barayand.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي برآيند ـ شاهرود      * 

براي دانشجويان غيربومي، خوابگاه خودگردان  - 2 .تخفيف شهريه داده خواهد شددرصد  10و  20، 30به ترتيب  در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال) دوم و سوم هاي اول، رتبه(به دانشجويان ممتاز موسسه  -1
  023- 32397825-7 :تلفن                3614898547 :كدپستي              .نبش خيابان نيايش ،خيابان پژوهش ،شاهرود، شهرك دانشگاه: نشاني -3 .فراهم گرديده است

  www.basir-abyek.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي بصير ـ آبيك* 
سـرويس ايـاب و ذهـاب     -3 .پـذيرد  نام به صورت اينترنتـي انجـام مـي    ثبت -2 .كيلومتري تهران واقع شده است 70در فاصله ) غذاي گرم و امكانات آزمايشگاهي(موسسه امكانات آموزشي و رفاهي مناسب  -1

هـاي حسـابداري، بازرگـاني، رفتـاري،      هاي آموزشي به صورت رايگان در حـوزه  كارگاه -5. امكان تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي ميسر است -4. باشد دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه برقرار مي
 ،جنـب اتوبـان  ، آبيك :نشاني -7. مند خواهند شد نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره هد، جانبازان و آزادگان با ارائه تاييديه از بنياد شهيد، مطابق آيينفرزندان شا -6. گردد مهندسي برگزار ميـ روانشناسي و فني  

   028-32896340 :نمابر           32894858-9 :تلفن               . نيايش بلوار ،ميدان مادر
  www.besat.ac.ir: نشاني وبگاه  كرمان مؤسسه غيرانتفاعي بعثت ـ* 

  034-33243536-33243528-33243525 :تلفن          .    سمت راست ،نرسيده به سه راه جوپار ،بزرگراه عاشقان واليت ،كرمان :نشاني
  www.bonyan.ac.ir: نشاني وبگاه  شهر اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي بنيان ـ شاهين* 

پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سالن مطالعـه، سـلف،    wirelessاينترنت  و ITپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل  هاي مجهز براي دانشجويان دختر و گاهاين مؤسسه داراي خواب -1
نيـز دانشـجويان    در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي و. است همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده برخوردار. باشد هاي كمك آموزشي مانند ويدئو پرژكتور مي دستگاه

   8316663193 :صندوق پستي             234 ، پالكشرقي 6فرعي  ،مخابرات ،شاهين شهر :نشاني -7 .آيد پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدرداني بعمل مي
    031-25224255 :نمابر          25220511-25223236 :تلفن
  www.baharihe.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي بهار ـ مشهد* 

در پايـان هـر    -2. كنند اب ميها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول انتخ موسسه را در بين دانشگاهاين درصد شهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته،  50تخفيف  -1
هـاي   ايـن موسسـه بـا خوابگـاه     -3. ، تخفيـف داده خواهـد شـد   17درصد شهريه ثابت به شرط دارا بودن حداقل معدل  30و  50، 70هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب  نيمسال تحصيلي به رتبه

  .)روبروي ايستگاه مترو كوثر( 32، پالك 2آباد، بلوار كوثر، كوثر شمالي  مشهد، بلوار وكيل: نشاني -4. وده استخودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نم
   051-38817019 :نمابر                  38840455-38837199-38817114: تلفن              91895-1761: صندوق پستي

  www.baharan.ac.ir: هنشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان* 
خصوص پرداخت شهريه  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در -4 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث -3 .اي به دانشجويان گرم يارانه يغذا ارائه -2 .وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط ياعطا -1

 -7 .هـاي فرهنگـي و ورزشـي    آور در فعاليـت  تخفيف بخشي از شـهريه ثابـت بـه دانشـجويان مقـام      -6 .بت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيليتخفيف بخشي از شهر ثا -5 .فرزندان شاهد و ايثارگر
هـاي مـرتبط بـا     هاي كشاورزي جهت انجـام عمليـات   ر و زمينهاي مجهز به ويديو پروژكتور، كتابخانه، سلف سرويس، سالن كنفرانس، سالن كامپيوت برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كالس

هاي كارشناسي ارشد موسسـه   درصد از ظرفيت پذيرش رشته 10اختصاص  -9 .جهت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر) دانشجويان شاگرد اول و ممتازين(آموختگان واجد شرايط  معرفي دانش -8 .هاي مختلف رشته
بلوار جرجـان،   ،گرگان: نشاني -11. طريق موسسه هاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه -10 .ناسيبه دانشجويان ممتاز دوره كارش

    017-32173670: نمابر             32174540-32171034-32173671: تلفن                    49148-98939: كدپستي                         5انتهاي جرجان 
  www.bahmanyar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار ـ كرمان* 

 امكان دريافت وام شهريه دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علـوم،  -2. شود تخفيف داده ميدرصد شهريه ثابت  20و  30، 40داشته باشند به ترتيب  17سوم كه حداقل معدل تا  اول هاي دانشجويان رتبهبه  -1
سسه دانشجوي اين مو ،هاي شهريه پرداز خانواده در دانشگاه يها به تحصيل همزمان اعضا در راستاي حفظ كرامت خانواده -4 .پيگيري خوابگاه بخش خصوصي براي دانشجويان غيربومي -3 .تحقيقات و فنĤوري

    034-32110522 :نمابر       32110151 :تلفن              5 نبش شمالي، 4 اميركبير، بلوار اميركبيركرمان، بلوار جمهوري اسالمي،  :نشاني -5 .شود مند مي درصد تخفيف شهريه ثابت بهره 20از 
  www.binaloud.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد* 

. منـد اسـت   هاي مطالعه و سالن غذاخوري بهـره  منظوره ورزشي، سالن سسه از سالن بسيار بزرگ و چندؤها مجهز به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و م ها، سالن اجتماعات و كارگاه ها، آزمايشگاه كليه كالس -1
دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از تخفيف شهريه برخـوردار خواهنـد    -3. ه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفتبه دانشجويان متقاضي، وام كمك شهري -2

اسي ارشد، بدون آزمون براي دانشجويان ممتاز موسسه بـر اسـاس آيـين    پذيرش در مقطع كارشن -5. هاي دولتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد ارگانسوي با دانشجويان معرفي شده از  -4 .بود
كليـه دانشـجويان از خـدمات     -8. شوند اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي -7. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود -6. هاي مربوطه صورت خواهد گرفت نامه

. هاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهـد بـود   شركت در همايش -10. شود هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي از دانشجويان برتر در حوزه -9. باشند مند مي مت بهرهمشاوره و سال
هاي گذشته تمهيـداتي فـراهم خواهـد     اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال -12. باشد هاي علمي دانشجويي مي هاي فرهنگي، اجتماعي و انجمن هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون -11

     4نبش معلم  ،ابتداي بلوار طرقبه ،مشهد: نشاني -14. مراجعه فرماييد فوق اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشانيكسب براي  -13. نمود
 051-34230563: نمابر                  34230561: وميروابط عم             34230562-5: تلفن
  www.beyhagh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار* 

 .گيـرد  ل هفتـه در اختيـار دانشـجويان قـرار مـي     سايت ويژه با اينترنت به طـور مسـتمر در طـو    -2. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 15و  20، 30به ترتيب هر دوره هاي اول تا سوم  دانشجويان رتبه -1
   051-44668870-72: تلفن        615: پستي صندوق               . امدادسبزوار، نبش چهارراه  :نشاني -3

  www.pars.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پارس ـ مهر فارس* 
  071-52824198-52823200-01 :تلفن         74451-113 :صندوق پستي            .پارسيان بلوار ،شهرستان مهر ،فارساستان  :نشاني

  www.parsrazavi.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي ـ گناباد* 
        0533-7229117-8: تلفن.         گناباد، خيابان ناصرخسرو، روبروي سالن شهيد كفايي :نشاني

  www.parsa.ac.ir: نشاني وبگاه  ارسا ـ بابلسرمؤسسه غيرانتفاعي پ* 
  0112 – 5239301 - 5252147تلفن .                  11پور، پالك  بابلسر، بلوار شهيد شريفي، خيابان شهيد كهن، كوچه شهيد محمد حسين :نشاني

  www.parsian.ac.ir: نشاني وبگاه  بيدستان قزوين  مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان ـ* 
 .دشون مي درصد تخفيف شهريه برخوردار 10،  50، 70هاي اين موسسه به ترتيب از  انتخاب رشتهكنندگان در رشته مورد انتخابي احراز نمايند، در صورت تا سوم را در بين كليه شركت انشجوياني كه رتبه اولد -1
نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسـال   به -3 .شوند نمايد، معرفي مي ه خدمات آنان نظارت ميئكه موسسه بر فعاليت و نوع ارا هاي خودگردان داراي مجوز دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه به خوبگاه -2

بـه   -5 .گردد ه ميئبا اخذ هزينه از دانشجو اراصورت به حد نصاب رسيدن  سرويس اياب و ذهاب به تهران در -4. گردد تخفيف شهريه اهدا ميدرصد  10و  15، 20ترتيب  را كسب نمايند، به 18كه معدل باالي 
 هاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت :قبيل هاي علمي از به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه -6 .گردد و ايثارگران تخفيف شهريه اهدا مي فرزندان شهدا

از پرداخـت شـهريه    20دانشجويان اين موسسه در صورت اخـذ نمـره    -7 .گردد ه ميئبرابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارا ،فناوري هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و المللي و ساير فعاليت بين
   028-33292450: تلفن               . وينا بعد از پل پلي، قزوين ـجاده قديم تهران  5كليومتر  ،قزوين :نشاني -8 .باشند متغير همان درس معاف مي

  www.partov.ac.ir: نشاني وبگاه  زاهدان  مؤسسه غيرانتفاعي پرتو ـ* 
.دهاي خودگردان استفاده نماين توانند از خوابگاه كليه دانشجويان دختر و پسر در صورت تمايل مي



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 110 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.heip.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار* 

 -3. درصـد برخـوردار خواهنـد شـد     30و  40  ،50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيـب   دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين -2. هاي منتخب استان استفاده از استادان مجرب دانشگاه -1
روز غذاي گرم مهيـا خواهـد    براي دانشجويان، يك نوبت در شبانه -4. باشد براي دانشجويان جهت انجام كار تحقيقاتي و پژوهشي، فراهم مي صورت رايگان  امكان استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه به

اسـتان  : نشاني -6 .كسب اطالعات بيشتر مراجعه فرمايند نام و جهت ثبت فوق شده توسط سازمان سنجش از طريق وب سايت موسسه به نشاني  شده در اين موسسه بايد در تاريخ تعيين داوطلبان پذيرفته -5. بود
 011-35667240: رنماب             35667241-3و  35659535: تلفن      . جنب مخابرات ،)ره(مازندران، شهرستان فريدونكنار، خيابان امام خميني

  www.pooya.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پويا ـ ياسوج* 
گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد، ولي تالش  موسسه هيچ -2. درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد 50و 75، 100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  جويان رتبهبه دانش -1

بيني شده از بودجه اختصاص يافتـه توسـط    هاي پيش به دانشجويان متقاضي وام بر اساس اولويت -3. انشجو خواهد بودهاي خودگردان اسكان دهد كه هزينه آن بعهده د خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه
    7591347416: كدپستي            .آباد، ميدان آريوبرزن، بلوار شهيد هرمزپور، باالتر از مخابرات شهدا ياسوج، نجف: نشاني -4. گيرد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعلق مي

 074-33321661: نمابر           33321660: تلفن
  www.pooyesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پويش ـ قم* 

براي داوطلبان اعم از  -3. در شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت درصد 100و يا بيشتر باشد تا سقف  17براي داوطلباني كه معدل كتبي آنها  -2 .خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران -1
براساس مصوبه هيات امناي موسسه، بـه دانشـجويان ممتـاز در هـر      -4. شود ه تخفيف در شهريه ثابت در نظر گرفته ميمؤسسشوند بر اساس مصوبه هيات امناي  بومي و غيربومي كه در اين موسسه پذيرفته مي

ه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، در صـورت تخصـيص اعتبـار       مؤسسدانشجويان اين  -5. درصد شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت 100سال تحصيلي تا 
بلوار  ،قم :نشاني -8. ن براي كسب اطالعات بيشتر به سايت مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نمايندداوطلبا -7. آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -6. برخوردار خواهند شد

   025-32858114-32855016: نمابر      32855011-15: تلفن       37195-1383: صندوق پستي        11كوچه ، بعد از پمپ بنزين، غدير
  www.pd.ac.ir: وبگاهنشاني   چالوس مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش ـ* 

دانشجويان بـه خوابگـاه دانشـجويي بـا تمـامي امكانـات بصـورت         -2. اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد ت موسس تخفيف ويژهأبه دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيـ -1
بـه   -4 .استفاده نماينـد ) در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه(تحقيقات و فناوري  توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3 .خودگردان معرفي خواهند شد

       46619-34816 :كدپستي            .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس،: نشاني -5 .گردد دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي
         011-52217785 :نمابر           52217626 :تلفن
  www.payamgolp.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان* 

 .هـاي اول تـا سـوم در هـر نيمسـال از پرداخـت درصـدي از شـهريه معـاف خواهنـد بـود            هدانشجويان رتب -2. موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است -1
گلپايگان، ميدان معلـم،   :نشاني -5 .موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است -4. مند خواهند شد هاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهره دانشجويان از وام -3
   031-57243249-50 :نمابر       57243244-7: تلفن           8771667596 :پستيدك           87717-179 :پستي قودنص      .    جاده خمين 2لومتر كي

  www.fer-pihe.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي پيروزان ـ فردوس* 
كـل شـهريه    -3. باشـد  هاي خودگردان فراهم مي شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -2. گردد طابق آيين نامه موسسه تخفيف شهريه اعطا ميبه دانشجويان ممتاز هر رشته تحصيلي در هر نيمسال م -1

استان خراسان جنـوبي، شهرسـتان   : نشاني -4. هد شدالحسنه فرهيختگان وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خوا تحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق قرض
   056-32731804 :نمابر    32731801-3 :تلفن              .فردوس، بلوار خرمشهر

  www.pishtazan.ac.ir: نشاني وبگاه  شيراز مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان ـ* 
درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده  30و  50، 100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  به دانشجويان ممتاز رتبه -2 .يندخوابگاه خودگردان استفاده نما توانند از مي دانشجويان دختر و پسر -1

حدفاصل خيابـان هـدايت و   ، خيابان مالصدرا ،شيراز :ن مركزيدرس ساختماآ -5 .باشد موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه مي -4 .شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد اين موسسه با بنياد -3 .خواهد شد
   071-32318982-83: لفنت.                روبروي دانشكده مهندسي ،خيابان معدل

  www.tabaran.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي تابران ـ مشهد* 
دانشجويان ممتـاز علمـي، فرهنگـي و    ) ب .خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران) الف: گيرد اد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق ميتخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افر -1

در صـورت   -2 .ان بهزيسـتي و سـاير نهادهـاي خيريـه    ، سازم)ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) د .تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران) ج .ورزشي
هـاي   دانشـجويان غيربـومي جهـت سـكونت در خوابگـاه      -3. بوع به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلـق خواهـد گرفـت   تصندوق رفاه دانشجويان وزارت مسوي تخصيص اعتبار از 

  .11، پالك 2/60، خيابان شريعتي 60آباد، بلوار شريعتي، شريعتي  مشهد، قاسم :نشاني -4. از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد هاي خودگردان داراي مجوز دانشجويي به خوابگاه
     051-35227223 :نمابر      35227215-7: تلفن      91895-397:  صندوق پستي           91897-13113:  كدپستي

  www.tabnak.ac.ir: نشاني وبگاه  ابناك ـ المردمؤسسه غيرانتفاعي ت* 
  071-52726116 :نمابر           52724996-7 :تلفن       74341-66441 :كدپستي .بلوار شهيد مطهري ،ميدان شهدا ،شهرستان المرد ،استان فارس :نشاني

  www.takestan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان ـ تاكستان* 
سرويس رفـت و برگشـت از تهـران و كـرج و هشـتگرد بـه        -2 .هاي جاري بدون پرداخت اجاره و فقط در قبال پرداخت هزينه) به برادران در صورت امكان(ارائه خوابگاه دانشجويي به خواهران پذيرفته شده  -1

به دانشجويان متقاضـي طبـق ضـوابط صـندوق رفـاه       -5 .امكان تقسيط در پرداخت شهريه -4 .رود به بازار كار مربوطهكمك به دانشجويان براي و حمايت و -3. گردد دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي
دانش آموختگان موسسـه در   در صورتي كه -7. امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه -6. تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد دانشجويان وزارت علوم،

در هـر رشـته تحصـيلي در هـر     ) هـاي اول تـا سـوم    رتبه(به دانشجويان ممتاز  -8. در كل طول تحصيل برخوردار خواهند بود) براساس آيين نامه داخلي(مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه 
باتوجـه بـه    -10 .با ارائه مدارك معتبـر از مراجـع ذيصـالح   ) همسر و فرزندان آنها(اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان  -9. ده خواهد شددرصد تخفيف شهريه ثابت دا 30، 40، 50نيمسال به ترتيب 

موسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي  )المللي بازاريابي بين تجارت الكترونيك، بازاريابي،( مديريت بازرگاني حسابداري مديريت، حسابرسي، هاي حسابداري، در رشته اندازي دوره كارشناسي ارشد راه
تواننـد   دانشـجويان مـي   -12. باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه اي براي كليه دانشجويان فـراهم اسـت   سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -11 .كند نامه مربوطه فراهم مي ها بر اساس آيين در اين رشته

      3481367784 :كدپستي    .دانشگاه پيام نور جنب ، روبروي ميدان شهيد لشگري،)ره(تاكستان، خيابان امام خميني، قزوين :نشاني -13 .بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند
    028-35247381-4و  35223125: تلفن
  www.tajan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي تجن ـ قائمشهر* 

هاي دانشجويي و فرهنگـي در   برگزاري مراسم و جشن -4 .ي غذاي دانشجويي با كيفيت و قيمت مناسب ارائه -3 .استفاده از امكانات كمك آموزشي -2 .تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز در هر نيمسال -1
      47617-96486: كدپستي.        قائمشهر، ميدان امام، جاده بابل، جنب كوچه شكوه :نشاني -6    ...ويان وبرگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي فرهنگي براي دانشج -5 .ي تحصيل طول دوره

      011-42261594 :نمابر           42261589-42261624: تلفن
  www.uot-ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي تفتان ـ زاهدان* 

هاي خودگردان خواهران و برادران كه  با انعقاد قرارداد با خوابگاه -2. شود صد شهريه ثابت تخفيف داده ميدر 20و  30، 40ل، دوم و سوم هر رشته در هر ترم به ترتيب موسس به نفرات او طبق مصوبه هيات -1
اطالعـات   جهت كسـب  -4. باشد ، امكان تقسيط ماهانه شهريه در هر ترم فراهم ميپرداخت شهريه جهت تسهيل -3. باشند امكان اسكان همه پذيرفته شدگان فراهم شده است متري موسسه مي 200 در فاصله

     98155-1613 :صندوق پستي.       ، بلوار ثاراهللا، جنب مسجد ثاراهللا)ع(زاهدان، ميدان امام رضا :نشاني -5. تماس حاصل فرماييد 054-33294880: تلفنراجعه و يا با مبه نشاني فوق  بيشتر به سايت موسسه
  www.tamishan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي تميشان ـ بهشهر* 

  .انتهاي خيابان امام، زير ريل راه آهنبهشهر، : نشاني -3. مند خواهند شد دانشجويان برتر و دانشجويان كسب كننده مقام علمي و ورزشي، از تخفيف شهريه بهره -2. باشد موسسه فاقد خوابگاه مي -1
  011-34546380-34546377-34546482 :تلفن
  www.ihetohid.ac.ir: نشاني وبگاه  )مازندران(مؤسسه غيرانتفاعي توحيد ـ گلوگاه * 

   0152 -6229910 :نمابر      6229911-4: تلفن.       جوجه مركزي ، روبروي رستوران اكبر)ع(استان مازندران، شهرستان گلوگاه، بلوار امام رضا :نشاني
  www.tooran.ac.ir: نشاني وبگاه  سه غيرانتفاعي توران ـ دامغانمؤس* 

 ،دانشـجويان  صـندوق رفـاه  تخصيص اعتبار از سـوي  صورت  در -2 .تخفيف داده خواهد شدبعد  ترمشهريه ثابت در در صد  10و  20، 30به ترتيب  17صورت كسب حداقل معدل  هاي اول تا سوم در به رتبه -1
     023-35262944-5 :تلفن.     جمهوري اسالمي بلوار روبروي اداره امور مالياتي، دامغان، :نشاني -3 .شود مي يك نوبت غذاي گرم داده

  www.toos.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي توس ـ مشهد* 
درصـد تخفيـف شـهريه     20و 30، 50 هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب تحصيلي به دانشجويان رتبهدر پايان هر ترم  -2. شوند هاي خصوصي داراي مجوز رسمي، معرفي مي دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1

روزانه از يك  توانند دانشجويان مي -4 .گردد در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به دانشجويان در هر ترم تحصيلي وام شهريه مطابق مقررات پرداخت مي -3. ثابت داده خواهد شد
  051-38792510 :نمابر    38837077-38792514 :تلفن     .جنب فضاي سبز ،31 بلوار رضوي، رضوي مشهد، :نشاني -5. وعده غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه استفاده نمايند

  www.samen.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ثامن ـ نيشابور* 
 .گـردد  به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشـجويي در سـلف سـرويس موسسـه ارائـه مـي       -2. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند يان براي پرداخت شهريه ميدانشجو -1
هاي شاهد و ايثارگر، تحت پوشش بهزيسـتي و   تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي، خانواده -4. دانشجويان غير بومي به خوابگاه دانشجويي خودگردان با تمامي امكانات معرفي خواهند شد -3

يـت  آنـبش  ، )ره(بان امام خمينيخيا ،نيشابور: نشاني -6. هاي شهرستان امكان فعاليت پاره وقت براي دانشجويان در زمينه رشته تحصيلي وجود دارد ها و سازمان با همكاري ارگان -5. گردد كميته امداد اعمال مي
 051-3331600: نمابر           433470723-3: تلفن             .1416پالك   ،جنوبي

  www.jami.ac.ir: نشاني وبگاه  )اصفهان( آباد مؤسسه غيرانتفاعي جامي ـ نجف* 
هاي بعـدي   ها در نيمسال اول و تمديد بورس براي نيمسال به تمامي ورودي) تحصيل رايگان( اعطاي بورس تحصيلي -2 .ددرصد دريافت خواهند نمو 50تا  15هاي برتر در هر نيمسال تخفيف شهريه از  رتبه -1

    031-52636319-20: تلفن        A2، محله اله طالقاني خيابان آيت، فوالدشهر :نشاني -3 .در صورت احراز شرايط
  www.javid.ac.ir :نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جاويد ـ جيرفت* 

  034-43263449 :نمابر    43265585-7 :تلفن      7861845117 :كدپستي.   4پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، كوچه آزادي  جيرفت، مابين چهارراه مهمان :نشاني



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 111 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.juyandeganelm.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت* 
     066-32640044-32640033: تلفن            68415-137 :صندوق پستي      .طبقه سوم فرهنگسراي ارشاد ،خيابان ارشاد ،ميدان قدس ،كوهدشتاستان لرستان، شهرستان  :نينشا
  www.jdeihe.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان* 

 مؤسسـه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي استرعايت شئونات اسالمي و پوشش  -1
 :نشـاني  -5. وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد      توانند از تعدادي از دانشجويان مي -4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود -3. را رعايت نمايد

           031-33667262: تلفن .   اصفهان، انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريه، بلوار پرديس
  www.mjdkh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان* 

درصـد   20و  30، 40هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب  در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبه -2. باشند پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه مي -1
اين موسسه مجهز به سلف سرويس  -4 .هاي دانشجويي را بعمل خواهد آورد هاي الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه ساعدتاين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما م -3. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي

ـ ارا اي جهت پذيرفته شدگان به صورت رايگـان  در اين موسسه خدمات كلينيكي پزشكي و مشاوره -5. باشد نامه دانشجويي مي به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب آيين  ،اهـواز  :نشـاني  -6. گـردد  ه مـي ئ
   061-33345372-4: تلفن    .جنب دانشگاه پيام نور ،1انتهاي بلوار پرديس  ،انتهاي بلوار گلستان

  www.gilan.acecr.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي رشت* 
دانشگاه داري سيستم كامل اتوماسيون آموزشـي،   -3 .امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد-2. شود ه ثابت تخفيف داده ميشهري% 50هاي اول تا سوم هر ورودي  در پايان هر نيمسال به رتبه -1

اي به دانشجويان با استفاده از كارت هوشمند  كي و مشاورهخدمات كليني -4 .باشد كارت هوشمند دانشجويي، كارت سالمت، و كتابخانه ديجيتال و امكان دسترسي به منابع و پايگاه اطالعات علمي و معتبر دنيا مي
دانشگاه هيچ گونه  -6 .شود تخفيف در شهريه داده مي هاي اول تا سوم كسب نمايند ها و موسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -5 .شود سالمت داده مي

، سـاختمان  179، گلسار، بلوار گيالن، خيابان  رشت :نشاني -8 .توانند از امكانات و مركز خدمات تخصصي و معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي استفاده كنند دانشجويان مي -7 .ن خوابگاه نداردتعهدي در قبال تامي
  013-33772418: نمابر           33771119-33772845 : تلفن                            3576: صندوق پستي            41667-45886: كدپستي         .    موزشي كوشيارآ

  www.jdk.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر* 
  0532-8250800-3  :لفنت             96716-97714:  صندوق پستي.         بنزين  پمپ  روبروي،  مرتضي بلوار سيد ،كاشمراستان خراسان رضوي،  :نشاني

  www.jdku.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه* 
نشـجويان غيربـومي را   اين موسسه از طريق خوابگاه خودگردان اسـكان دا  -2 .درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 40تا  20امه از تخفيف ن دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين -1

هاي كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصـيل   مندي از آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهره معرفي دانشجويان موسسه به مركز آموزش -3 .كند تامين مي
فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجاد كسب و كارهـاي كوچـك دانـش بنيـان و      هاي آموزشي پارك علم و ها و دوره مشاوره بهره مندي از امكانات، تسهيالت، -4. در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب

     083-31031 :تلفن     .خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه :نشاني -5. هاي دانشجويان به محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه كارآفريني تبديل ايده
  www.jdham.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي همدان* 

  0811-2527122-2520264  :تلفن       . 50  پالك جهاد دانشگاهي،  كوچه، كاشاني ...ا  بلوار آيتابتداي  خواجه رشيد،  چهارراهخيابان شريعتي،  ،همدان :نشاني
  www.chehelsotoon.ac.ir: نشاني وبگاه  فاعي چهلستون ـ اصفهانمؤسسه غيرانت* 

 .درصـد برخـوردار خواهنـد بـود     10و  20، 30و باالتر به ترتيب از تخفيـف شـهريه ثابـت بـه ميـزان       17ها با داشتن معدل  ها و رشته هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي دانشجويان ممتاز رتبه -1
 در(توانند از وام دانشجويي صندوق رفـاه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      دانشجويان مي -3. هاي خودگردان رسمي نزديك و تحت نظارت موسسه استفاده نمايند توانند از خوابگاه مي ر بوميغيدانشجويان  -2

انصـاري و   حدفاصـل پـل جـابر   ، انصـاري  خيابـان جـابر  ، اصفهان :نشاني -5. با دسترسي آسانشهر اصفهان  موقعيت جغرافيايي مناسب و در داخل -4. استفاده نمايند) صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه
    9داخلي : نمابر   03134416240-1: تلفن      8138983751: كدپستي. 68پالك ، دادگستري

  www.edu.hafez.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز* 
       071-32349419 :نمابر     32349420-23: تلفن 7133963783 :كدپستي.     17 پالك ،كوچه شهيد حجري ،چهارراه پانزده خرداد، شيراز :نشاني -3. باشد خوابگاه خودگردان مهيا مي براي دانشجويان -1

  www.hekmat-qom.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي حكمت ـ قم* 
        025-32855130-31: تلفن    37185-316: صندوق پستي   37161-857373: كد پستي   .      5، پالك 55روبروي بوستان علوي، كوچه قم، بلوار غدير،  :نشاني

  www.hakim-jorjani.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگان* 
   017-32171095-7: تلفن.      ايش شرقي، بلوار ني18و  16گرگان، شهرك ويالشهر، بين ويالي  :نشاني

  www.hakimtoos.ac.ir: نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(مشهد ـ  طوسمؤسسه غيرانتفاعي حكيم * 
   051-38426536: تلفن      14، پالك 5مشهد، بلوار احمدآباد، خيابان پرستار، پرستار  :نشاني

  www.hnkh.ac.ir: وبگاهنشاني   مؤسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو ـ ساوه* 
      0864278000-6تلفن               . جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساوه ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه :نشاني

  www.hnq.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي ـ قوچان* 
    051-47211774-5 :تلفن.       اي اراضي سيمرغانته ،مشهد ـجاده قوچان  2كيلومتر  ،قوچان :نشاني

  www.hakiman.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان ـ بجنورد* 
ا هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكـاري الزم  اين موسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشجويي ب -2. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد% 20در هر رشته از ) رتبه اول تا سوم( دانشجويان ممتاز -1

در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام  -4. گردد اي توزيع مي در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه -3. نمايد را مي
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شـهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان شـهيد و       -6. ه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شدكلي -5. شهريه پرداخت خواهد شد

براسـاس  ...  سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يـك خـانواده و   هاي كم درآمد و بي وادهخان-9 .جهت پرداخت شهريه) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -8 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي -7 .ايثارگران
 تقـدير از دانشـجوياني   -10. نظر گرفته خواهد شد هاي مالي و تخفيف شهريه در در مواقع ضروري براي دانشجويان امكانات، كمك .ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد

 ،بجنـورد : نشـاني  -13 .سايت مجهز رايانـه  -12. هاي علمي و پژوهشي كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله -11. اند كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده
   058-32289484: نمابر      232289480 :تلفن                  .المللي بعداز نمايشگاه بين ،اركان ـ جاده اسفراين 5كيلومتر 

  www.khi.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي خاوران ـ مشهد* 
 .هاي ذيربط بصورت رايگان در طول تحصيل نالمللي با همكاري ارگا اي معتبر بين هاي حرفه نامه هاي تخصصي و صدور گواهي ارائه كارگاه -2 .امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته -1
معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط  -4. باشد 18معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره ديپلم آنها باالتر از  -3

ارائـه   -6 .دروس كليدي استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تدريس برخي از -5. اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه
برخورداري از تخفيف ويژه  -7 .هاي كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات ر كار براي رشتهسازي ورود به بازا سازي تجاري جهت زمينه برنامه هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات كارگاه

ـ      -8. در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند ا هزينـه  كمك به تامين خوابگـاه دانشـجويي جهـت خـواهران ب
اي در صورت تخصيص يارانـه از طريـق صـندوق     تامين يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانه -10. وجود تنوع غذايي در بوفه موسسه -8. شخصي دانشجو در حد توان

 توانند براي كسب اطالعات بيشتر به سايت موسسـه بـه نشـاني    داوطلبان مي -12 .المللي موسسه هاي بين  ركت در سمپوزيومهاي ويژه براي ش ارائه تخفيف -11 .رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  051-35230690 :تلفن .4فالحي ، بلوار شهيد فالحي، )ع(علي بلوار امام ،مشهد: نشاني. مراجعه نمايند فوق
  www.khorasan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي خراسان ـ مشهد* 

دانشجوياني كه معدل كـل سـال    )الف: شود تخفيف داده ميبر اساس آيين نامه تخفيف شهريه مصوب هيات محترم امناء موسسه، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت  -1
دانشجويان شاغل به تحصيل از يـك خـانواده    )ج. دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي )ب. شهريه ثابت% 100تحصيلي معادل  و باالتر باشد، در اولين نيمسال 19آخر دبيرستان يا هنرستان آنان 

هـاي   موسسه، دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه -2...) قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگي و(شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي دانشجوياني كه در جشنواره )د). دو نفر و بيشتر(در موسسه 
خيابان ، بلوار دندانپزشكان  ،آباد بلوار وكيل، مشهد: نشاني -4. گردد تسهيالت غذاي گرم و وام شهريه نيز در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، تامين مي -3. نمايد خودگردان طرف قرارداد معرفي مي

 051-35028605: نمابر                35028601-4: تلفن                 .82آموزگار 
  www.kherad.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر* 

تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت تـرم بعـد   به دانشجويان رتبه اول  -2 .باشد براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي -1
همكـاري بـا بنيـاد شـهيد و امـور       -4 .نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين دانشجويان اين موسسه مي -3. داده خواهد شد

شـهرك   ،بوشـهر  )1 سـاختمان شـماره  : نشـاني  -6. براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -5. اخت شهريه خانواده شهداء و جانبازانايثارگران براي پرد
 077-33335471 :رنماب   33335470 :تلفن  .كده ميگوي كشور، جنب اداره كل شيالت استان بوشهربوشهر، خيابان طالقاني، روبروي پژوهش )2 ساختمان شماره   33558091 :رنماب   33558038: تلفن .نيايش

  www.motahar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر ـ مشهد* 
بـه دانشـجويان دختـر متقاضـي      -2. تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهنـد شـد  % 50د از دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشن -1

معتبر و مورد تاييد  هاي علمي هاي علمي و المپيادهاي كشوري و ساير فعاليت هاي علمي و كسب عنوان در رقابت به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه -3. خوابگاه با اخذ هزينه خوابگاه تعلق خواهد گرفت
ها و موسسات آموزش عالي شركت و مقـام اول   به دانشجوياني كه به نمايندگي از طرف موسسه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -4. شود وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي

 051-38842226: تلفن              .45نبش كوثر شمالي  ،بلوار كوثر ،مشهد: نشاني -5. تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت ،تا سوم را كسب نمايند
  www.khazar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي خزر ـ محمودآباد* 

مند خواهند  درصد بهره 25و  35، 45اشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده ب -1
مزايـاي  باشـند از   500دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور كمتـر از   -3. درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18 ،17آموزان با معدل ديپلم  كليه دانش -2. شد
التحصـيالن   فـارغ  -5. دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شـد  -4. اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد ويژه

به كليه دانشجويان متقاضـي خوابگـاه تعلـق     -6 .توانند ادامه تحصيل دهند زاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع باالتر همين موسسه ميما% 10ممتاز اين موسسه طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا 
درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معـاف   35و  50، 75خت دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پردا -7 .توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند خواهد گرفت و مي

به دانشجوياني كه به نماينـدگي از موسسـه در مسـابقات علمـي و فرهنگـي و يـا        -9 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران -8. خواهند بود
هـاي   حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگـان، خـانواده   -10. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت آموزش عالي مقام ها و موسسات ورزشي دانشگاه

در ) اينترنت بي سـيم (دارا بودن سيستم وايرلس  -11 .از تخفيف شهريه  برخوردار خواهند بودبر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي ... كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و
 011-44732360 و 7733989: تلفن                    .مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نوزدهم: نشاني -12 .موسسه بصورت رايگان



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 112 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.darolfonoon.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين* 

موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانـه از تهـران، كـرج و     -2. گردند هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي به خوابگاه) در صورت نياز و تمايل(دانشجويان غيربومي  -1
در هر نيمسال تحصيلي، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر رشته و مقاطع تحصيلي و براي هر سال ورود  -3. باشد هاي مسافربري مي وب پايانههشتگرد به محل موسسه و بالعكس با نرخ مص

هـاي ورزشـي، علمـي و فرهنگـي در      دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصـه  موسسه براي -5. گردد ل ميئهاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قا موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده -4. گيرد تعلق مي
براساس طرح مصوب داخلي موسسه، كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي، فرهنگـي و ورزشـي، در صـورت بررسـي سـوابق و تاييـد        -6. گردد ل ميئسطح ملي و استاني، تخفيف شهريه قا

شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسامي، فقـط از طريـق وب سـايت رسـمي موسسـه       نام پذيرفته هاي زمان و نحوه ثبت اطالعيه -7. ه، تعلق خواهد پذيرفتيسئشرايط از سوي هيات ر
  .هاي تعاوني شيشه ، خيابان مسلم بن عقيل، جنب ساختمان)ايران دوچرخ( هماقزوين، مينودر، باالتر از ميدان : نشاني -8. همان اساس صورت خواهد پذيرفت نام صرفاً بر منتشر گرديده و ثبت

       028-33789010 :رنماب             33789001-3: تلفن                   3471816519: كدپستي
  www.damoon.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي دامون ـ فومن* 

                      013-34733812 :نمابر         34733814: تلفن.           سينما طلوع فومن، ميدان شهدا، روبروي :نشاني
  www.dana.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي دانا ـ ياسوج* 

اين موسسه  -3. شود داده مي) متغير و ثابت(تخفيف شهريه  درصد 10نفر سوم و  15دوم  نفر ،20به دانشجويان ممتاز نفر اول  -2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر و پسر مي -1
      074-33335221-2 :تلفن    .6خيابان امامت  ،)ع(روبروي ورودي شهرك امام حسين  ،ميدان انقالب ،ياسوج :نشاني -4. هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد، بهزيستي قرارداد همكاري دارد با ارگان

  www.daneshpajoohan.ac.ir: نشاني وبگاه  پژوهان پيشرو ـ اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي دانش* 
هريه از طريـق صـندوق رفـاه    ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخـت وام شـ   -2. نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين )مقطع تحصيليترم و دوم و سوم هر  نفرات اول،(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز  -1

 هـاي علمـي،   دانشـجوياني كـه در مسـابقات يـا رقابـت      -4. هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور -3. تحقيقات و فناوري وزارت علوم،
 -6 .گيـرد  نام نيمسال اول تعلـق مـي   هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه -5 .ل تا سوم گردند از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شدهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه او فرهنگي،

موسسه داراي خوابگاه  -9 .شود زشي موسسه به صورت اينترنتي انجام ميكليه خدمات آمو -8 .اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد -7. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران
    816551475 :پستي صندوق             8165755913 :كدپستي          .  46بست  سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن ،اصفهان :نشاني -11. باشد مي غير بوميخودگردان براي دانشجويان 

     031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن
  www.sdi.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي دانشستان ـ ساوه* 

        086-42341152 :نمابر         42341156-42341139: تلفن.         خيابان مركز خريد ،صنعتي كاوه شهر ،ساوهاستان مركزي،  :نشاني
  www.daneshvaran.ac.ir: نشاني وبگاه  بريزمؤسسه غيرانتفاعي دانشوران ـ ت* 

  0411-5548159و  5548302: تلفن       548پالك   ،يمان نوركروبروي ساختمان چشم پزشكي ح ،تر از دانشكده پرستاري پايين ،خيابان شريعتي جنوبي ،تبريز :نشاني
  www.deylaman.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان* 

وعده  برخورداري از يك -4. برخورداري از وام دانشجويي -3 .هاي اول تا سوم هبتخفيف شهريه به رت -2. هزار مترمربع و مناسب جهت مطالعه و استراحت 55داشتن فضاي بسيار مناسب در زميني به وسعت  -1
  013-42222487: نمابر           42245500: تلفن          .باالتر از كوچه يكم ،خيابان استخر معين ،ابريشم ميدان ،الهيجان: نشاني -6. داشتن بوفه، انتشارات با فضاي مناسب -5. غذاي گرم

  www.raghebisf.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان* 
       0311-3687701-6 :تلفن       81635-718 :صندوق پستي    .2كيلومتر  ،خيابان بسيج ،)ره(اصفهان، خيابان امام خميني :نشاني

  www.rahedanesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش ـ بابل* 
، ميـدان شـهيد بـزاز،    )كمربنـدي شـرقي  (ار جانبازان بابل، بلو :نشاني -3. شود در نظر گرفته مي... براي دانشجويان ممتاز تسهيالتي از قبيل تخفيف شهريه و -2. باشد اين مؤسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1

     011-32379892  :نمابر       32379913-6: تلفن      47441-47157كدپستي .      چهارراه معتمدي، خيابان تربيت معلم
  www.rahbordshomal.ac.ir  مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال ـ رشت* 

  0131-3220169و  3220171-2: تلفن.    6و  2هاي  اديوم ورزشي شهيد عضدي، كوچه شهيد محسن نظري، شمارهرشت، خيابان نامجو، روبروي است :نشاني
  www.mrnsari.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي راهيان نور ـ ساري* 

 .تقسيط شهريه در طول تـرم تحصـيلي   -3 .هاي خودگردان سسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههمكاري الزم مو -2 .درصد در هر ترم 10 و 15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  تخفيف شهريه ثابت رتبه -1
ب بـه صـورت   سرويس اياب و ذها -6 .درصد 25فرزندان شهيد و آزاده و جانباز باالي  )درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران  -5 .ارائه تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان متقاضي -4

           011-33136800-5: تلفن         48175-1411: صندوق پستي          48491-54553: كدپستي).      شرفداركالسفلي(جنب هتل نويد  ،مشهر ساريئكيلومتر پنج جاده قا ،ساري :نشاني -7. رايگان
  www.raja.ac.ir: نشاني وبگاه   قزوين ـ رجاءمؤسسه غيرانتفاعي * 

 -3. شـود  اي در نظـر گرفتـه مـي    ز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژهئبراي ورزشكاران حا -2. شود اي داده مي به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه -1
پـذير   تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صـندوق رفـاه امكـان    -4 .باشد سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل موسسه و برگشت همه روزه فراهم مي

 سـايت رايانـه،   :يامكانـات آموزشـي و رفـاه    -6. در خصـوص شـهريه پرداختـي دانشـجويان تحـت پوشـش همكـاري دارد       ... ، بهزيستي و)ره(موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام -5. باشد مي
، برگـزاري اردوهـاي   ...)هاي جـودو، واليبـال و بسـكتبال و    شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن(هاي ورزشي  سيم، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالن هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي آزمايشگاه

قزوين، بلـوار امـام   : نشاني -7. گردد ه روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه ميي پزشكي و مشاور زيارتي و تفريحي، ارائه خدمات رايگان مشاوره
   028 -33677105 :نمابر            33677101-10: تلفن     341451177: صندوق پستي                . ، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل)ره(خميني

  www.rahman.ac.ir: نشاني وبگاه  رامسرـ  رحمنمؤسسه غيرانتفاعي * 
متقاضي وام دانشـجويي  دانشجويان  -3 .توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي -2 .باشند ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي نفرات اول تا سوم هر رشته در هر -1

كليه دانشجويان از مزايـاي بيمـه    -5 .بهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد و كميته امداد دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، -4 .توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند مي
هـاي   المللـي بـا همكـاري ارگـان     هاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين ارائه كارگاه -7 .براي دانشجويان وجود دارد) نهار( فاده از يك وعده غذاي گرمامكان است -6 .حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد

استفاده از فضاي سايت كامپيوتر  -11 .توسط مشاوران موسسه... انواده وخ ه خدمات مشاوره تحصيلي،ئارا -10 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي -9. براي دانشجويان wifiاستفاده از خدمات اينترنت  -8. ذيربط
   011-55230515 :نمابر   55230511-13 :تلفن                 .جنب اداره گاز، راه بسيجرچها ،رامسر: نشاني -12. و كتابخانه بصورت رايگان

  www.rasam.ac.ir: نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(مؤسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج * 
ارائه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علـوم و تقسـيط شـهريه كليـه      -3. ارائه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال -2. تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي -1

ها و مراكز علمـي   اين موسسه با انعقاد تفاهم نامه با سازمان -6. سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب -5. هاي جاري اه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينهتخصيص خوابگ -4. دانشجويان
  026-34524701-3 :تلفن              )ع(قبل از ميدان امام حسين به سمت باغستان، ه،ميانجاد كرج، :نشاني -7. آورد هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي و تحقيقاتي زمينه فعاليت

  www.roshdedanesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي رشد دانش ـ سمنان* 
تخصيص بودجه از صندوق رفاه دانشجويان كمك هزينه شـهريه در اختيـار دانشـجويان قـرار     در صورت  -2 .نمايد هاي مجاز سطح شهر معرفي مي اما دانشجويان را به پانسيون ،شداب موسسه فاقد خوابگاه مي -1

      023-33438784 :نمابر 33438781-3 :تلفن  35145191: صندوق پستي  35149-19117: كدپستي. روشن سمنان، ميدان استاندارد، شرق مصلي، بلوار دفاع مقدس، خيابان شهيد احمدي :نشاني -3. گيرد مي
  www.roshdiyeh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي رشديه ـ تبريز* 

ان بـه دانشـجوي   -3. امكان استفاده از وام شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد -2. گردد التحصيالن موسسه مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي به فارغ -1
فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشـور و   ،هاي علمي دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابت -4. شود درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي 10و  20، 30رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب 

، جنـب شـهرك رشـديه   ، تبريز: نشاني -6. امكان تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان وجود دارد -5. هريه برخوردار خواهند شدبراساس ضوابط موسسه از تخفيف ش ،ز رتبه اول تا سوم گردندئالمللي حا بين
 041-36678582 :نمابر   36660661-3 :تلفن 5155956681 :كدپستي .خيابان سبالن ،كوي الهيه

  www.rodaki.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن* 
       0192-4229984 :نمابر         4235561-3: تلفن        46817-38859: كدپستي .          318پالك  ،كوچه شهيد شيرافكن ،خيابان شهيد ناصر پورتقي ،تنكابن :نشاني

  www.roozbeh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان* 
  .روبروي نيروي انتظامي، شهرك پونك، روبروي بيمارستان كوروش زنجان، ميدان بسيج، :نشاني

  www.rouzbehan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري* 
دانشجوياني كه رتبه اول را در هر ترم كسـب   -3. ل استفاده نمايندتوانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصي دانشجويان مي -2. معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان -1

تجهيزات  -6. پذيرد تغذيه دانشجويي تحت نظارت صندوق رفاه وزارت علوم صورت مي -5. باشد اين مؤسسه طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران مي -4. نمايند، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد مي
جـاده  ) 1(ساري، كيلومتر يك  :نشاني -5 .مراجعه نماييدبه نشاني فوق  موسسه جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت -7. هاي مختلف داير مؤسسه اي در رشته ت فراوان دانشگاهي و آزمايشگاهي و رايانهو امكانا

           011-33218373: تلفكس     3321936: تلفن       1755: صندوق پستي             48179-39945: كدپستي.       دريا
  www.zagros.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس ـ كرمانشاه* 

% 30قام آسيايي يا جهاني مورزشكار دارنده دانشجويان  و% 10مقام كشوري  دارا ورزشكارو دانشجويان  مخترع، دانشجويان ممتاز، دانشجويان به دانشجويان تحت پوشش كميته امداددر زمان تحصيل  -1
          083-37236489 :نمابر        37218063و  37218030 :تلفن.               روبروي بانك ملي ،راه شريعتيه باالتر از س ،خيابان شريعتي ،كرمانشاه :نشاني -2 .دياب تخفيف شهريه اختصاص مي

  www.zihe.ac.ir: اهنشاني وبگ  )ساوه(مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه ـ زرنديه * 
  0256-5223037: تلفن.  استان مركزي، شهرستان زرنديه، خيابان امام، خيابان ابوذر :نشاني

  www.zarineh.ac.ir: نشاني وبگاه   خوي مؤسسه غيرانتفاعي زرينه ـ* 
  0461-2458595 :نمابر        2458597و  2458596: فنتل    673 :صندوق پستي.   متري شهيد صفرزاده 45تقاطع شهيد بهشتي شمالي و   خوي، :1ساختمان شماره 
 0461-2357115 :نمابر       2331531و   2357114: تلفن                                 673 :ندوق پستيص. اول بلوار احمدنيا ،ميدان كشاورزخوي، : 2ساختمان شماره 



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 113 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.zand-ihe.ac.ir: نشاني وبگاه  گستر ـ شيراز  دانش رانتفاعي زند مؤسسه غي* 

موسسه به منظور توانمندسازي دانشجويان براي ورود به بازار كار پس از  -2. عالوه بر معاف بودن از پرداخت شهريه، مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي دريافت خواهند نمود 500دانشجويان با رتبه كمتر از  -1
هاي مختلف هنري، علمي، فرهنگـي و ورزشـي از تخفيـف شـهريه      دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و همچنين دارندگان عناوين استاني و كشوري در زمينه -3. دهد هاي خاص ارائه مي التحصيلي، دوره ارغف

 .شـوند  شدگاني كه همزمان خواهر يا برادر آنها در موسسه مشغول به تحصيل باشـد از تخفيـف شـهريه برخـوردار مـي      پذيرفته -5. باشد امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم مي -4. مند خواهند شد بهره
         071-36321041-36106 :تلفن               .12شيراز، خيابان همت جنوبي، ابتداي كوچه : نشاني -6

  www.saroyeh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سارويه ـ ساري* 
همكـاري موسسـه    -3. مند خواهند بود هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره دانشجويان از وام -2. از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود 200تا  1در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه  -1

يـك نوبـت غـذاي     -5. آزمايشگاه و كتابخانه كارگاه، مركز رايانه، استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي،) كانات آموزشيام -4. براي تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو
، 20به ترتيـب   19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل ديپلم  -7. شود در هر ترم تخفيف ويژه داده مي) نفرات اول تا سوم(به دانشجويان ممتاز  -6. گردد اي توزيع مي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه

دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد  -10. باشد موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب رايگان مي -9. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -8. درصد تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد 40و  30
   011-33685025: نمابر 33685768-33685221: تلفن        .جاده دريا 10كيلومتر ، ميدان خزر ،ساري: نشاني -11. باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد )ره(امام خميني

  www.sraiyan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ساريان ـ ساري* 
  011-33688042 و 33688001-4 :تلفن        48175-1384: صندوق پستي.        جاده خزرآباد، روبروي گمرك ساري 10ساري، كيلومتر  :نشاني -2. دمتقاضيان به خوابگاه خودگردان معرفي خواهند ش -1

  www.saee.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان* 
هاي بنياد شهيد، كميتـه امـداد و بهزيسـتي در     اين موسسه با سازمان -2. گيرد ري در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق ميهاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي فرهنگي و هن به دانشجويان رتبه -1

در اين موسسه يك وعده غذاي گرم با نـرخ   -4. امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غير بومي وجود دارد -3. خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد
        017-32435701: نمابر             32435702-32431976-32435701: تلفن       . ر، ابتداي بلوار شريعتينگرگان، بين چهارراه فلسفي و ميدان باه: نشاني -5. گردد دانشجويي سرو مي

  www.sobhan.ac.ir: وبگاهنشاني   مؤسسه غيرانتفاعي سبحان ـ نيشابور* 
                     051-43348021 :نمابر           43348050-4 :تلفن         747 :صندوق پستي           .كوچه قوامي، جنب سازمان انتقال خون ،17امام خميني ، )ره(خيابان امام خميني  نيشابور، :نشاني

  www.sabz.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سبز ـ آمل* 
 .شـود  درصـد از شـهريه ثابـت تـرم بعـد تخفيـف داده مـي        10و  20، 30هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيـب   به دانشجويان رتبه -2. باشد هاي خودگردان براي دانشجويان دختر مي اين مؤسسه داراي خوابگاه -1
. مند خواهنـد شـد   هنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت مؤسس از تخفيف بهرههاي علمي، فر دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت -3
  .، ميدان عالمه ميرحيدرآملي، بلوار شهيد منفرد نياكيآمل :نشاني -5. مند خواهند شد فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقالب اسالمي، از تسهيالت ويژه بهره -4

          0121-43272961 :نمابر     43272222و    43273801-8: تلفن     647: صندوق پستي
  www.sepehr.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سپهر ـ اصفهان* 

     0311-9519430-5: تلفن.      ، شهرك سيمرغ، بلوار دانشگاه)خورزوق(از سه راه ملك شهر، جنب پل اميركبير بزرگراه معلم، بعد  5اصفهان، خيابان كاوه، كيلومتر  :نشاني
  www.seraj.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سراج ـ تبريز* 

ه يك وعده غذاي گرم در صورت تخصيص يارانـه از وزارت علـوم   ئدانشجويان دختر و پسر، امكان ارا دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي، امكان خوابگاه براي ها در شهر تبريز و محل تشكيل كالس -1
 .مراجعه نماييدموسسه  براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت اينترنتي -2 .وجود دارد

  www.safirdanesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش ـ ايالم* 
           0841-2243792و  2243791 :تلفن           .مقابل جهاد دانشگاهي ،نرسيده به چهارراه پيام نور ،ار دانشجوبلو ،ايالم :نشاني

  www.salman.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد* 
       051-38650371-38650373-38650376: تلفن         91796-73499 :كدپستي.         2آباد، ابتداي بلوار الدن، نبش خضرايي منش  مشهد، بلوار وكيل :نشاني

  www.samangan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان ـ آمل* 
طرف قرارداد با بنيـاد شـهيد جهـت تحصـيل رايگـان بـراي        -3 .امكان تقسيط ماهانه براي پرداخت شهريه در هر ترم -2 .هاي برتر ورزشي تخفيف شهريه ثابت و متغير جهت دانشجويان ممتاز علمي و مقام -1

برخورداري از بيمـه   -7 .)قرار گرفتن موسسه در مر كز شهر(موقعيت جغرافيايي مناسب  -6 .برگزاري كالس براي شاغلين خارج از ساعات اداري -5 .مندي از وام صندوق رفاه دانشجويي بهره -4 .واجدين شرايط
  0121-2226051  :نمابر        2226307-2226549-2227085: تلفن.         18آمل، خيابان طالقاني، كوچه اباذر : نشاني -9. ز به سلف غذاخوري، كتابخانه و اينترنت رايگانمجه -8 .حوادث دانشجويي

  www.sana.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سنا ـ ساري* 
   0151-2132657- 2133990 :نمابر     2133737-2133131: تلفن              .  بروي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساريجاده خزرآباد، رو 7ساري، كيلومتر  :نشاني

  www.sanabad.ac.ir: نشاني وبگاه  گلبهارمؤسسه غيرانتفاعي سناباد ـ * 
هـاي اجرايـي از تسـهيالت شـهريه      شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين نامه خانواده محترم -2 .امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -1

هريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد درصد ش 50به دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند  -4 .امكان استفاده از خوابگاه دانشجويي خودگردان -3. برخوردار خواهند شد
  .استان خراسان رضوي، شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري: نشاني -6. هاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه -5. شد

  051-38326399: نمابر           38326401-02- 15-16: تلفن
  www.soh-ins.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي ـ قزوين* 

         0281-3697120-3: تلفن.    72، كوچه حكمت )ره(المللي امام خميني قزوين، خيابان دانشگاه بين :نشاني
  www.tusd.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سيماي دانش ـ رشت* 

  013-33254566: نمابر                   33220918-33241663: تلفن                 .كوچه آفاق ،ابان سعديخي ،رشت: نشاني
  www.sina.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي سينا ـ كاشان* 

     031-55450055: تلفن    87135-1977: صندوق پستي.   اهللا كاشاني، ابتداي خيابان بهشتي ارراه آيتكاشان، چه :نشاني -2 .هماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد -1
  www.shandiz.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي شانديز ـ مشهد* 

 .درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت در چهـار نيمسـال تحصـيلي برخـوردار خواهنـد بـود           20ب كرده باشند، از اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخا دانشجوياني كه در ميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، -1
وره تحصـيلي  دانشجويان در طول د-4. پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط -3. الحسنه پرداخت نمايند را به صورت اقساط با تسهيالت قرض توانند از نيمسال دوم شهريه خود دانشجويان مي -2

اطالعات  -6 .آباد تا محل موسسه سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل -5. مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند بود
جنب مجتمع تجاري بزرگ  ،10 دانشگاه بلوار دانشگاه، ،5هاي خروشان، مدرس  محور شانديز، روبروي مجموعه آبي موج 2آباد، كيلومتر  ار وكيلولمشهد، انتهاي ب :نشاني -7. بيشتر در پايگاه اطالع رساني مؤسسه

   051-35593791-2 :تلفن              .خانه مدرن پاسارگاد و مسجد
  www.nbshahrood.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود* 

در صـورت   -2. باشـند  17درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد به شرطي كـه داراي حـداقل معـدل     10و  20، 30ر پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل د -1
صورت تخصيص تسـهيالت از طـرف صـندوق رفـاه دانشـجويان وام شـهريه تحصـيلي مطـابق ضـوابط بـه            در -3. تخصيص مواد غذايي از طرف صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم داده خواهد شد

        023-32373651-3: تلفن).            ع(نژاد، ميدان حضرت ابوالفضل شاهرود، ميدان واليت، خيابان شهيد هاشمي :نشاني -4. دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت
  www.shgol.ac.ir: نشاني وبگاه  گلستان ـ گنبدكاووسمؤسسه غيرانتفاعي شرق * 

 گنبـد : نشـاني  -5. پرداخت تخيفيف شهريه به دانشـجويان ممتـاز   -4 .يطت اقسارصو پرداخت شهريه دانشگاه توسط داتشجويان به -3 .داشتن خوابگاه خودگردان -2 .پرداخت وام دانشجويي به دانشجويان -1
          017-33383816-33383817-33383810:  تلفن.         146، پالك 15، نبش كوچه الشعراي بهار كاووس، خيابان ملك

  www.shafagh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي شفق ـ تنكابن* 
    011-54266911 :نمابر         54265496-54266958: تلفن          46831-65363: كد پستي.        20شهريور، كوچه مرداب  17تنكابن، نشتارود، خيابان  :نشاني

  www.sh-shargh.ir: نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(مؤسسه غيرانتفاعي شكوه شرق ـ زاهدان * 
، 15 سوم به ترتيبو  دوم براي دانشجويان رتبه اول، برخورداري از تخفيف شهريه ثابت -2 .هاي داخلي الزامي است و رعايت آيين نامه) استفاده از پوشش اسالمي( رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي -1

... هـا و  پژوهشي و فرهنگي دانشـگاه  طول سال تحصيلي در مسابقات علمي برخورداري از دريافت جايزه ويژه براي داوطلباني كه در -3. )باشد مي 18مالك معدل باالي (درصد در پايان هر ترم تحصيلي  5و  10
امكـان   -5 .مند خواهند شد و شهريه آنان برابر قوانين از بنياد شـهيد اخـذ خواهـد شـد     هاي محترم شهدا و ايثارگران با ارائه مدارك معتبر از بنياد شهيد از تحصيل رايگان بهره خانواده -4. اند رتبه اول كسب كرده

هـاي   به دانشجويان تحت پوشـش سـازمان   -6 .نشجويان متقاضي در صورت تخصيص اعتبار ارائه خواهد شدتسهيالت وام شهريه صندوق رفاه به دا پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد و
دانشجويان  -7 .د شدتخفيف شهريه ثابت تخفيف شهريه داده خواه% 10و حافظان و قاريان قرآن مجيد در صورت ارائه مدارك معتبر از % 20با ارائه مدارك معتبر تا سقف ) ره(بهزيستي و كميته امداد امام خميني

بلوار ، زاهدان: نشاني -9. هاي خودگردان خدمات ارائه خواهد شد وليكن به دانشجويان در صورت نياز از طريق خوابگاه ،اين موسسه هيچ تعهدي در قبال خوابگاه ندارد -8. از بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد
   054-33491233 :تلفكس               9816743545: دپستيك               . طبقه دوم آموزشكده سما ،پرستار

  www.shamsgonbad.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي شمس ـ گنبدكاووس* 
 ي الزم با بخش خصوصي نسبت به تامين خوابگـاه خـودگردان  هماهنگ -2. تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هيات امناء، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايند -1
به دانشجويان واجد شرايط بـر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه دانشـجويي، وام        -4. باشد سرويس اياب و ذهاب براي تمام دانشجويان از داخل شهر به موسسه و بالعكس مهيا مي -3. بعمل خواهد آمد) خصوصي(

درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، بـه شـرطي كـه داراي حـداقل      10و  20 ،30هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  ايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبهدر پ -5. شهريه تعلق خواهد گرفت
اي، سـايت   نتشارات تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رايانهسالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، ا: ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از -6. باشند 17معدل 
بلـوار شـادي،   س، وگنبـدكاو : نشـاني  -7 .هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي ها، مركز رشد فناوري ها و كارگاه ، ساختمان مستقل آزمايشگاهGISاي  رايانه

          017-33389730 :نمابر           09114172005و  09114172004: روابط عمومي 33389710الي  15: تلفن        4971817615: كدپستي            . ضلع شرقي درياچه مصنوعي



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 114 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.shamsekhoy.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي ـ خوي* 

روبـروي   ،)عج(بلوار وليعصر ،خوي :نشاني. به سالن ورزشي مجهز امكانات رفاهي و آموزشي و -3. خوابگاه بصورت خودگردان -2. صندوق رفاه دانشجويي براي كليه دانشجويان واجد شرايط جويي ازوام دانش -1
  044-36241620 :نمابر        36241205-06 :تلفن                 . گندم يسيلو
  www.shahabdanesh.ac.ir: نشاني وبگاه  يرانتفاعي شهاب دانش ـ قممؤسسه غ* 

        025-32317448: نمابر                 32317171: تلفن.       متري شهروند 50تقاطع بلوار امامت، قم، شهر پرديسان،  :نشاني
  www.shahriar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي شهريار ـ آستارا* 
 013-44804040 :نمابر           44804010-44804020: تلفن              1314: صندوق پستي         43911-46168: كدپستي.        خيابان خواجه نصيرالدين طوسي ،1آباد، فاز  آستارا، شهرك عباس :انينش

  www.kshr.ac.ir: نشاني وبگاه  رضايي ـ كرمانشاه شهيدمؤسسه غيرانتفاعي * 
  083-38272659: نمابر    38272659-38267515: تلفن           67199-96634: كدپستي        .بر بيست متري شرقي ،شهرك دادگستري ،شهرك الهيه ،كرمانشاه :شانين

    ـ اهر  الدين محمود اهري يخ شهابشمؤسسه غيرانتفاعي * 
   0426-2238240 :نمابر       2222104: تلفن          3اهري، باالتر از مخابرات، پالك الدين محمود  اهر، ميدان شهرداري، خيابان شيخ شهاب :نشاني

  www.saeb.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صائب ـ ابهر* 
    021-89783144 :نمابر     024-58542325-8 :تلفن        45619-36973 :كدپستي        .ضلع شمالي اتوبان قزوين، ـ كيلومتر يك اتوبان ابهر :نشاني

  www.salehan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صالحان ـ قائمشهر* 
011-442265308: تلفن.       قائمشهر، جاده بابل، بعد از پل تالر، روبروي جاده نظامي :نشاني

  www.saba.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صبا ـ اروميه* 
بـه   -3. خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تـامين خواهـد شـد    -2. شود درصد داده مي 50و  75، 100 هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيبدر پايان  -1

موسسه داراي امكانـات رفـاهي از قبيـل رسـتوران، بوفـه، سـايت اينترنتـي و         -4. و فناوري تعلق خواهد گرفت دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات
  .12بدالي، پالك نرسيده به پمپ بنزين ابلوار جام جم،  ،پل قويون ،انتهاي خيابان شهيد بهشتي ،اروميه :نشاني -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. باشد كتابخانه مي

                044-33471105 :نمابر             33489067-33477171: تلفن
  www.sosa.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان* 

        0311-2365515 :نمابر         2351994-7: تلفن      81837-75315: كدپستي). افتخارالسادات( 12آباد، بن بست شماره  اصفهان، خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس :نشاني
  www.safahan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان ـ اصفهان* 

 031-37769630-37777110 :تلفن              81747-43196: كدپستي      .ابتداي جانبازان، سه راه سيمين، اصفهان :نشاني
  www.fit.ac.ir: نشاني وبگاه  يرانتفاعي صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهانمؤسسه غ* 

موسسه براي برادران در حد مقدرات و  -3 .شود سسه در هر نيمسال تخفيف ويژه داده ميؤبه دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط م -2 .باشد اصفهان ميغرب كيلومتري  18محل موسسه واقع در فوالدشهر در  -1
         031-52636678 :نمابر     52636677 :تلفن           .بلوار شهدا، فوالدشهر، اصفهان :نشاني -4 .نمايد ه ميئيه خواهران متقاضي امكانات خوابگاه ارابراي كل

  www.sgh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم ـ قائمشهر* 
 011-42045934-42045924-42045923 :تلفن       . به ساريمشهر ئاتوبان قا 3كيلومتر قائمشهر،  :نشاني

  www.maragheh-sanati.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه* 
كـه موفـق بـه كسـب      يتخفيف ويژه بـراي دانشـجويان   -3 .ومتخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا س -2 .هاي دخترانه و پسرانه خودگردان با كيفيت مناسب معرفي دانشجويان جهت استفاده از خوابگاه -1

 .بهزيستي در خصوص پرداخـت شـهريه دانشـجويان واجـد شـرايط     و سازمان  )ره(امام خمينيهمكاري با بنياد شهيد و ايثارگران و جانبازان و همچنين كميته امداد  -4 .باشند... هنري و  ورزشي، هاي علمي، مقام
 041-37250200 :نمابر       37250201-4 :تلفن.      آهن، سه راه خيام راهخيابان  ،مراغه :نشاني -6. صندوق رفاهبه ي استفاده از وام معرفي دانشجويان متقاض -5

  www.tabari.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي طبري ـ بابل* 
    0111-2208951-3: تلفن     47139-75689: ستيكدپ.     9بابل، ميدان كشوري، خيابان شيخ طبرسي، كوچه سرداران  :نشاني

  www.tolouemehr.ac.ir: نشاني وبگاه  قمـ  طلوع مهرمؤسسه غيرانتفاعي * 
  .سان، بلوار دانشگاه، بلوار شهروند شماليقم، پردي: نشاني -3 .نمايد هاي خودگردان معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه -2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود -1

 025-32810008: تلفن  3749113362: كدپستي
  www.sufi.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان* 

     024-33442239-33456353: تلفن           45195-1547: صندوق پستي.     5زنجان، خيابان علوم پايه، كوچه عارف  :نشاني
  www.erfan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عرفان ـ كرمان* 

م تواننـد از تسـهيالت وا   دانشـجويان مـي   -3. هاي خودگردان سطح شهر جهت اسكان دانشجويان غيربومي هماهنگي و تعامل با خوابگاه -2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد -1
  .57كرمان، خيابان گلدشت، نبش كوچه شماره  :نشاني -5 .نام به پايگاه اينترنتي موسسه مراجعه فرماييد هاي مربوط به ثبت جهت اطالع از آخرين اخبار و اطالعيه -4 .دانشجويي استفاده نمايند

               034-33243047: نمابر    33243041-46: تلفن
  www.aghigh.ac.ir: نشاني وبگاه  )اصفهان(ـ شاهين شهر مؤسسه غيرانتفاعي عقيق * 

        .33، پالك 11، فرعي )مخابرات سابق(شاهين شهر، بلوار شهيد بهشتي  :نشاني -2 .نمايد اين موسسه داراي سلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مي -1
   0312-5224790و  5227952:  تلفن
  www.asihe.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالءالدوله سمناني ـ گرمسار* 

هـاي تحصـيلي    هاي اختصاصي مربوط به رشته موسسه از آزمايشگاه و كارگاه -3 .شود به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده مي -2 .بيني شده است لعكس پيشاوسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و ب -1
موسسـه جهـت اسـكان دانشـجويان خـواهر و بـرادر از        -6 .دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود -5 .شود اي داده مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه -4 .برخوردار است

   023-34533924-7: تلفن     .آباد گرمسار، حاجي :نشاني -8 .باشد در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي سيم -7. باشد خوابگاه دانشجويي برخوردار مي
  www.aab.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه اميني بهنمير ـ بابلسر* 

. مند خواهند شد درصد بهره 20و 30 ،50م خود انتخاب نمايند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه ميزان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سو -1
واجد شرايط كه بازپرداخـت   پرداخت وام شهريه به دانشجويان متقاضي -4 .باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي -3 .هاي مجهز، سيستم وايرلس رايگان و سايت كامپيوتر و كارگاه ها دارا بودن آزمايشگاه -2

و سـازمان بهزيستي براي پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشـش  ) ره(ايثارگران، كميته امـداد امـام خمينـي امور همكاري با بنياد شهيد و -6. امكان تقسيط شهريه -5 .باشد التحصيلي مي ماه بعد از فارغ 9آن 
ارائه تسهيالت  -8 .درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد ايشان منظور خواهد شد 10و  15 ،20گردند به ترتيب  17و  18 ،19كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از در پايـان هر ترم دانشجوياني  -7 .واجد شرايط

بابلسـر،  استان مازندران، : نشاني -10. م با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند بوددانشجويان از يك وعده غذاي گر -9. المللي براساس ضوابط موسسـه ز رتبه ملي و بينئبه مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حا
 011-35750083: نمابر              35750810-15 :تلفن             .15، گلستان )ره(بهنمير، بلوار امام

  www.aj.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري ـ رفسنجان* 
تخفيـف شـهريه ثابـت     به ترتيب از، كسب كنند سوم را دوم و ترم رتبه اول، هر دانشجوياني كه در -2 .شوند مي تخفيف شهريه ثابت برخوردار درصد 30از ، باشد 17از  ي كه معدل ديپلم آنان باالتردانشجويان -1

  134 :صندوق پستي .جنب شهرك نفت يزد،ـ جاده رفسنجان  2كيلومتر  رفسنجان، :نشاني -4 .فاده نمايندخوابگاه خودگردان است از توانند دانشجويان مي -3 .شوند مي برخوردار درصد 15 و 25، 35
          034-34355646 :رنماب           34355642-9 :تلفن
  www.ahelli.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه حلي ـ چالوس* 

براي داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نماينـد تخفيـف شـهريه در نظـر      -2 .ز تخفيفات ويژه شهريه طبق مقررات داخلي برخوردار خواهند شددانشجويان داراي رتبه برتر در هر ترم ا -1
اينترنت وايرلس در محيط موسسه به صورت رايگان بـراي كليـه دانشـجويان جهـت      استفاده از -4. برخورداري از بيمه حوادث براي كليه دانشجويان و بيمه تكميلي براي دانشجويان متقاضي -3 .شود گرفته مي

 25فرزندان شهدا، آزادگـان و جانبـازان بـاالي     -7 .گردد تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي ارائه مي -6. اي به همه دانشجويان ارائه خدمات مشاوره -5. انجام امورات تحقيقاتي و پژوهشي
. مند شـوند  توانند از تخفيفات مربوطه بهره دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز مي -8 .تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد% 100درصد با ارائه تأييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان از 

  011-52257573 :رنماب           52254757 :تلفن           4663179596 :كدپستي          .سردآبرود ،كيلومتر يك جاده نمك آبرود ،چالوس ،مازندران :نشاني -9
  www.adi.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا ـ قزوين* 

 .وب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي موسسـه را رعايـت نمايـد   هاي مص دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2 .رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است -1
هـاي   حسـب نيـاز دانشـجويان از طريـق خوابگـاه      موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما بـر  -4. رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شد بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر -3

هـاي   موسسه از طريق برگـزاري دوره  -6 .در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت -5 .دان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده استخودگر
هزينه مربوطـه بعهـده دانشـجويان    و ب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس مهيا سرويس اياب و ذها -7 .آمادگي امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي دانشجويان مهيا نموده است

بلـوار  ، پونـك  ،قـزوين : انينشـ  -9 .شوند ز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار ميئهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حا فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -8. باشد مي
            028-33651390-1 :تلفن    34145-1138: صندوق پستي .م جنوبيئقا يابانخ  ،اميركبير

  www.arq.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي ـ قزوين* 
به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شـهريه طبـق مقـررات داخلـي تعلـق       -2 .رم متوالي از سوي صندوق رفاهتخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي براي سه ت -1

موسسه، دسترسي به وسايل  به لحاظ موقعيت مكاني -4 .در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد... ، بهزيستي و)ره(موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام -3 .گيرد مي
سـاختمان   نشـاني  -7. باشـد  سرويس اياب و ذهاب براي رفت و آمد دانشجويان محترم مهيا مـي  -6 .باشد موسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان مي -5 .باشد نقليه عمومي آسان و سريع مي

   91پالك  ،20حكمت  ،جنب بانك مسكن، خيابان نوروزيان، قزوين: 2 ساختمان شماره نشاني -8 .دانشكده فني شهيد باباييم طبقه دو ،چهارراه مدني ،خيابان دانشگاه ،قزوين :1شماره 
  028-33350201 :نمابر            33345698-33350200-33340470: تلفن



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 115 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.a-tabarsi.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي ـ قائمشهر* 

بـراي   -4 .طرف قرارداد با بنياد شـهيد  -3. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي -2. يان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بوددانشجو -1
جـاده   2كيلـومتر   ،مشـهر ئقا ،مازندران: نشاني -6. شود به رتبه برتر هر رشته تخفيف شهريه داده مي -5. ظر گرفته شده استدانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان الويت اول انتخاب نمايند تخفيف شهريه در ن

       011-42292563: تلفكس           42294213-42294538: لفنت                    .جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي ،بابل
  www.feiz.ac.ir: نشاني وبگاه  يض كاشاني ـ كاشانمؤسسه غيرانتفاعي عالمه ف* 

رفي مصـ  قطعـات  تهيـه  جهـت  –3. دانشـجويي  معاونـت  حـوزه  كنتـرل  و نظارت با برادران و خواهران براي خودگردان بصورت خوابگاه تامين–2. است الزامي دانشجويان كليه براي اسالمي شئونات رعايت -1
اين موسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان يـك   -4. يكصد هزار ريال دريافت خواهد شد) 000/100(زينه استهالك عالوه بر شهريه مصوب، براي هر آزمايشگاه و كارگاه ها و بخشي از ه ها و كارگاه آزمايشگاه

داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني فـوق مراجعـه    –6 .جد شرايط از ترم دوم براي سه ترم تحصيليوا متقاضي دانشجويان به شهريه وام تخصيص –5. شود وعده غذاي گرم داده مي
         0361-5431075 :نمابر         5431070: تلفن        87135-3149:  صندوق پستي).      ع(بلوار امام رضا 5كاشان، كيلومتر  :نشاني -7. نمايند

  www.aqi.ac.ir: ني وبگاهنشا  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني ـ قزوين* 
            0281-3660869 :نمابر         3663832-3687891-3675559: تلفن.            104، پالك )پورمطبوع(جديد  27، كوچه )دانشگاه(قزوين، خيابان شهيد بابايي  :نشاني

  www.allamehmajlesi.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي ـ قزوين* 
ارائـه تسـهيالت ويـژه     -3. شـوند  مند مي دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره -2. باشد اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و كرج مي -1

روبـروي ورزشـگاه   ، اي اهللا خامنـه  بلـوار آيـت  ، )عج(چهارراه وليعصر، قزوين :نشاني -5...). وام، تغذيه و(امكان استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان كشور  -4. يثارگرجهت دانشجويان شاهد و ا
 028-33571445 :نمابر              33566693-5 :تلفن           .شهيد رجايي

  www.naeini.ac.ir: نشاني وبگاه  اعي عالمه ناييني ـ نايينمؤسسه غيرانتف* 
  0323-46266930 :نمابر     46266931-3: تلفن      131/83915: صندوق پستي.     اي، جنب مجتمع آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي خامنه... ا نائين، ميدان مدرس، بلوار آيت :نشاني

  www.elmoadabenovin.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين ـ شيروان* 
تخفيف در شـهريه ثابـت    17 ترم به شرط حداقل معدل به دانشجويان رتبه اول هر -2. دهد اختيار قرار ميدانشجويان دختر و پسر با نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه خوابگاه خودگردان دراين موسسه براي -1

دانشجوياني كه از طرف موسسه بـه مسـابقات علمـي،     -4. گردند مند توانند از وام صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم نيز بهره دانشجويان عزيز مي شهريه بصورت اقساطي اخذ شده و همچنين -3. شود داده مي
خصوص شـهريه   در... ، بهزيستي و )ره(حضرت امام  بنياد شهيد، كميته امدادو نهادهاي موسسه با ادارات  اين -5. تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شدز رتبه گردند از ئاعزام شده و حا...  فرهنگي، ورزشي و

  058-36249730-1 :تلفن    .               )ع(حاشيه ميدان امام علي ،شيروان ،شمالي استان خراسان :نشاني -6. پرداختي دانشجويان تحت پوشش، همكاري دارد
  www.sfc.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن ـ اروميه* 

   0441-3514090:  ، تلفن57351-33746: كدپستي. آباد جنب شهرك آلمان  ،)چي چست(جاده دريا  4اروميه، كيلومتر  :نشاني
  www.shamsist.ac.ir: هنشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس ـ تبريز* 

تخفيـف   براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصـيلي  -2. خواهد داشتهاي خودگردان معمول هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه دانشجويان، راهنمايي موسسه جهت رفاه حال -1
اعطـاي وام   -4 .برخـوردار خواهنـد شـد    هاي ملي، كشوري و يا استاني هسـتند از تخفيـف شـهريه ثابـت و متغيـر      ورزشي داراي مقام هاي ه در رشتهدانشجوياني ك -3. در شهريه ثابت و متغير منظور خواهد شد

 سيم رايگان جهت استفاده موسسه مجهز به اينترنت بي -6 .رگرانجانبازان و ايثا همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، -5. دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان
   .266پالك ، متري مائده18، خيابان نور، ياغچيان، تبريز :نشاني -8. باشد آسان و سريع مي به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي -7. باشد دانشجويان مي

            041-33863474: تلفكس          5169659779 :كدپستي
  www.otaria.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا ـ گرمسار* 

         .استان سمنان، ايوانكي، جنب شهر جديد ايوانكي: نشاني
  www.aryan.ac.ir: نشاني وبگاه  )بابل(مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان ـ اميركال * 

 .نفرات اول تا سوم در هر رشته تحصيلي در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد -2. مند شوند توانند از امكانات خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه بهره خواهران دانشجو مي -1
   011-32354000: نمابر  )       خط 8(  32355000: تلفن.      نبش خيابان دانشگاه ،كمربندي ،اميركال ،بابل :نشاني -3

  www.sepahan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان ـ اصفهان* 
هـاي   ان جهـت تـامين خوابگـاه، از طريـق خوابگـاه     اين موسسه برحسب نياز دانشـجوي  -2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه -1

       0311-36530245: نمابر    36530080و   36530241-2: تلفن.     شهر، انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران جنوبي اصفهان، سپاهان :نشاني -3. نمايد خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي
  www.kharazmiqst.ac.ir: نشاني وبگاه   مي ـ قشممؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارز* 

  076-35258233-4: تلفن    .6كوچه سنبل  ،خيابان بسيج ،ميدان فرمانداري ،شهرك نريمان ،قشم :نشاني -3. هاي ورزشي و هنري طرف قرارداد با آموزشگاه -2. هو دختران هداري خوابگاه خودگردان پسران -1
  www.atr.ac.ir: نشاني وبگاه   همدانـ  و توسعهعمران مؤسسه غيرانتفاعي * 

امكـان   -3. توانند از دو وعده غذاي گرم دانشجويي اسـتفاده كننـد   دانشجويان مي -2. شود در پايان هر نيمسال طبق ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده مي) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز  -1
همدان، چهارراه : نشاني -5. هاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه موسسه بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشجويان مي -4. ندوق رفاه دانشجوياناستفاده از وام دانشجويي ص

  081-38230736 :برنما               38232090-38230410: تلفن              6515735617: كدپستي           .عارف
  www.eyn-ol-ghozat.ac.ir: نشاني وبگاه  القضات ـ ميانه مؤسسه غيرانتفاعي عين* 

                0423-2247594 :نمابر           2247591-5: تلفن         .االنبياء ميانه، بلوار شهداي زينبيه، نرسيده به بيمارستان خاتم :نشاني
  www.ghazali.ac.ir: نشاني وبگاه  لي ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي غزا* 

                   028-33790293 :نمابر   33790291-2: تلفن       34718-16519: كدپستي      .هاي تعاوني شيشه ، جنب ساختمان)هما(قزوين، شهرك مينودر، باالتر از فلكه ايران دوچرخ  :نشاني
   www.ghiaseddin.ac.ir: نشاني وبگاه  د كاشاني ـ آبيك قزوينالدين جمشي مؤسسه غيرانتفاعي غياث* 

هاي دانشجويان ممتاز و فراهم كردن امكانـات   سازي براي فعاليت افزار، رباتيك و شبيه هاي پژوهشي شبكه، نرم آزمايشگاه -2 .هاي برتر در مسابقات علمي اعطاي امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبه -1
اي  هـاي تـيم رايانـه    هاي الزم براي فعاليـت  ايجاد مشوق -4 .هاي علمي و تخصصي دانشجويان هاي علمي دانشجويي عمران، برق، مخابرات و كامپيوتر براي فعاليت ايجاد انجمن -3 .براي ارتباط با صنعتالزم 

ACM امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب به كـرج و نقـاط مختلـف     -7 .اعطاي وام به دانشجويان نيازمند -6 .اينترنتاستفاده رايگان دانشجويان از  -5 .و رباتيك موسسه براي شركت در مسابقات كشوري
هاي  هاي كارشناسي ارشد در رشته دورهاندازي  هاي مربوطه با توجه به راه اعطاي تسهيالت الزم براي ورود برگزيدگان علمي بر اساس آيين نامه -9 .اي گرم براي دانشجويان فراهم كردن غذاي يارانه -8 .تهران
وجود كتابخانه الكترونيكي و اسـتفاده از منـابع آن بـه     -10 .افزار و مهندسي كامپيوتر نرم) مهندسي و مديريت منابع آب(آمار رياضي، علوم كامپيوتر، عمران سازه، عمران  ، رياضي كاربردي،)مخابرات، قدرت( برق

  .بلوار نيايش ،ميدان مادر ،آبيك :نشاني -12. ه همكاري با مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان قزوين و تاسيس مركز رشد در موسسهنام عقد تفاهم -online  11 صورت
          028-32898511-15و  32881200-10: تلفن                        34413-56611: كدپستي

  www.fatemiyehshiraz.ac.ir: نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(راز ـ شي) س(مؤسسه غيرانتفاعي فاطميه* 
ارائه وام دانشجويي صـندوق   -3. هاي خودگردان معرفي خواهد شد به كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاه -2. سال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر -1

  71358-56546: كدپستي      .، روبروي بانك رفاه كارگران)بن بست( 2شيراز، چهارراه زند، انتهاي خيابان سعدي، نرسيده به خيابان فردوسي، كوچه شماره : ينشان -4 .رفاه
          071-32224211: نمابر         32230433-32230431: تلفن
  www.fakhrodin-ag.ac.ir: ي وبگاهنشان  مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني ـ گرگان* 

  017-32253065 :نمابر        32235030: تلفن        49175-389: صندوق پستي   49176-17546: كدپستي      . 3آذر  ،خيابان پنج آذر ،گرگان :نشاني
  www.frs.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي ـ ساوه* 

پرداخـت وام دانشـجويي از طريـق     -4. سرويس اياب و ذهاب به تهران تحت پوشش شركت آسان سفر ساوه -3. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان خواهران مي -2. شجويان ممتازتخفيف ويژه براي دان -1
            086-42341055:  تلفن            .  ساوه، شهرك صنعتي ساوه، خيابان مهارت، روبروي هتل شهر صنعتي :نشاني -5 .وزارت علومصندوق رفاه دانشجويان 

    مؤسسه غيرانتفاعي فراز ـ گچساران* 
 .گيرد شود كه دانشجو در طي تحصيل ديپلم زبان خود را نيز مي درصد تخفيف داده و هزينه كالس زبان مي 10هاي خود  اين موسسه به ورودي

  www.ferdowsmashhad.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد* 
خصوص تهيه مسـكن دانشـجويان همكـاري     در باشد اما اين موسسه داراي خوابگاه نمي -2 .شد دنخواه مند اين موسسه بهره با شهيد في مابين بنياد قرارداد از ارائه گواهي معتبر، با فرزندان و همسران شاهد -1

شرايط وام كمك شهريه تعلق خواهـد   طرف صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان واجد صورت اعطاي وام از در -4 .بود خواهند زاياي بيمه حوادث برخورداردانشجويان از م -3 .آورد آنان بعمل خواهد با الزم را
   .30 كالهدوز هيدش كالهدوز، شهيد بلوار مشهد، :نشاني -6. گرفت يك سال تحصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهد در رشته، هر به دانشجويان ممتاز -5 .گرفت
                  0511-7264134 :نمابر              7291115-7269745-7291114 :تلفن
  www.farvardin.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي فروردين ـ قائمشهر* 

جـاده   4قائمشـهر، كيلـومتر    :نشـاني  -3. باشـند  به اول تا سوم هر ترم از شرايط تخفيف شهريه برخوردار ميدانشجويان رت -2. باشد اين موسسه جهت رفاه حال دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي -1
     011-42294272 :نمابر     42294273-6: تلفن   47645-353:  صندوق پستي.      نظامي

    مؤسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ـ ياسوج* 
 0741-3343769: تلفن      75917-37711: كدپستي.  28، پالك 11ياسوج، بلوار عدل، شاهد  :نشاني

  www.farahmandlarijan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي فرهمند ـ الريجان مازندران* 
   011-43358005: نمابر      43358004: تلفن                     .   وانا ،الريجان ،جاده هراز ،ملآ: نشاني



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 116 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.fazilat.ac.ir: نشاني وبگاه  عي فضيلت ـ سمنانمؤسسه غيرانتفا* 

 .منـد خواهنـد بـود    دانشجويان اين دانشـگاه از سـرويس ايـاب و ذهـاب بـه داخـل شـهر بهـره         -2. شود استفاده نمايند توانند از وام دانشجويي كه توسط صندوق رفاه پرداخت مي دانشجويان اين دانشگاه مي -1
 .منـد خواهنـد شـد    درصد تخفيف شهريه ثابت در هر تـرم بهـره   30و  40، 50دوم و سوم هر دوره از  ممتازين اول، -4. استفاده نمايند )ترجيحا نهار(توانند از يك وعده غذاي گرم  دانشجويان اين دانشگاه مي -3
  023-33304931: نمابر             33304930-4: لفنت                      35189-95985: كدپستي                .پارك سيمرغ ،ميدان قومس ،سمنان :نشاني -5

  www.fandanesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي فن و دانش ـ ساوه* 
 086-42426540 :نمابر     42426530-42426520-42426510 :تلفن          39176-1674 :كدپستي             .10، پشت مسجد كوثر، كوچه كشاورزي ضلع غربي ميدان سرداران ،ساوه: نشاني

  www.fei.ac.ir: نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني مؤسسه غيرانتفاعي فيض* 
بـه   -3. شـود  تخفيـف شـهريه داده مـي    درصد 20تا  16از  20تا  16حجاب اسالمي با معدل فرهنگ و به دانشجويان ملتزم به  -2. باشد در موسسه مي تحصيلاعتقاد و التزام عملي به حجاب اسالمي شرط  -1

 .گردنـد  هـاي دانشـجويي و معتبـر معرفـي مـي      دانشجويان غير بومي بـه خوابگـاه   -4. تخفيف شهريه داده خواهد شد% 20و سازمان بهزيستي تا سقف ) ره(امداد امام خميني پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته
                031-33605605: تلفن     .راه معلم، خيابان شريعتي شمالي، خيابان ساعي شهر، سه استان اصفهان، خميني :نشاني -5

  www.ghadr.ac.ir: نشاني وبگاه  )كوچصفهان(مؤسسه غيرانتفاعي قدر ـ رشت * 
محدود و بـا پرداخـت هزينـه، قابـل تـامين       بصورتبراي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان  -2. درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50 هاي اول تا سوم به ترتيب از دانشجويان رتبه -1

  013-34552247: تلفن            ).     ع(رشت، كوچصفهان، ضلع شمالي كمربندي، بين فلكه گاز و ميدان امام رضا :نشاني -3. است
  www.ghadir.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي قدير ـ لنگرود* 

    0142-5251440-41: تلفن    44715-1138: صندوق پستي.       لنگرود، ميدان معلم، بلوار كشاورز، خيابان بوعلي سينا :نشاني
  www.gheshm.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي قشم ـ جزيره قشم* 

                      021-66466673: تلفن           .26خيابان انقالب، چهارراه كالج، كوي البرز، پالك : آدرس دفتر مركزي تهران -2 .باشد جهت حال رفاه دانشجويان دختر و پسر خوابگاه دانشجويي داير مي -1
  www.kadous.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كادوس ـ رشت* 

هاي اول تا  دانشجويان رتبه -3 .هاي خودگردان سطح شهر امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه -2 .ريال 000/000/3يمسال تا مبلغ مندي دانشجويان از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويي هر ن امكان بهره -1
% 10كنند، از تخفيـف   تر، موسسه خود را انتخاب ميآن دسته از دانشجويان موسسه كه براي ادامه تحصيل در مقاطع باال -4. شوند مند مي بهره% 35سوم هر رشته در ايام تحصيل در موسسه از تخفيف شهريه تا 

 ،بلـوار شـهيد انصـاري    ،رشـت : نشـاني  -6. يابد نسبت به سال قبل افزايش مي% 10فقط  95-96شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -5 .نمايند شهريه در تمام دوره تحصيلي استفاده مي
   013-33764119 :نمابر    33761197: تلفن               41786-16467 :كد پستي                    .خيابان ارشاد

  www.kar.ac.ir: نشاني وبگاه  كارمؤسسه غيرانتفاعي * 
براي كليه دانشجويان رتبه  درصد 30و  40 ،50شهريه ثابت تخفيف  -2. باشد موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران مي -1 :واحد قزوين) الف

  028-32243441 :نمابر 2232182 و 2225882 :تلفن  .بلوار سهروردي، شهرصنعتي البرز قزوين،: نشاني -3. گردد اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال مي
همچنين داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليـه دانشـجويان بصـورت خـودگردان از نقـاط       -2. باشد راي دانشجويان دختر و پسر ميموسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي ب -1 :واحد خرمدره) ب

تخفيف شهريه ثابت  -5 .پذيرد ط انجام ميدريافت كل شهريه پذيرفته شدگان بصورت اقسا -4 .باشند تخفيف برخوردار مي% 20كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از  -3 .باشد اصلي شهر تهران مي
  .جنب كمربندي، الدين اسدآبادي انتهاي خيابان سيدجمال، خرمدره: نشاني -6. گردد براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال مي درصد 30و  40 ،50

    024-35527990 :نمابر 35536560و  35536550 :تلفن
همچنين داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خـودگردان از نقـاط    -2. باشد موسسه در واحد رفسنجان داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر مي -1 :جانواحد رفسن) ج

تخفيف شهريه ثابت  -5 .پذيرد دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان بصورت اقساط انجام مي -4. باشند ميتخفيف برخوردار % 20كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از  -3 .باشد اصلي شهر تهران مي
    034-34355627 :رنماب 34355625 :تلفن   .كرمانـ  جاده كمربندي يزد 4كيلومتر  ،رفسنجان: نشاني -6 .گردد براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال مي درصد 30و  40 ،50
   021-88500970-3  :تلفن.         11  پالك ،دوازدهم  خيابان ،) بخارست( احمدقصير  خيابان، ميدان آرژانتين، تهران :مركزي دفترآدرس ) د

  www.karoon.ac.ir: نشاني وبگاه  رون ـ اهوازكامؤسسه غيرانتفاعي * 
   61648-88518: كدپستي    .كمربندي 4و  3، بين خيابان 3، خيابان اقبال، فاز )كوروش( كوي ملت، اهواز :نشاني -2 .ندارد تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي اين موسسه -1

  061-34461461 :نمابر        34468665-6 :تلفن
  www.kavosh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كاوش ـ محمودآباد* 

در زمينـه   اين موسسه با سازمان بنياد شهيد و امور ايثـارگران و كميتـه امـداد    -2 .گردد وابط و مصوبات شوراي عالي موسسه در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه اعطا ميبه دانشجويان ممتاز بر اساس ض -1
 .صندوق رفاه دانشجويان از وام شهريه دانشجويي در هـر نيمسـال برخـوردار شـوند     توانند با توجه به تخصيص اعتبار مصوب از سوي دانشجويان مي -3 .اعمال تخفيف به دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد

 011-44734253 :نمابر     44734250-4: تلفن      67/1كوچه نسيم ، خيابان امام، محمودآباد: نشاني -6. ايجاد مركز مشاوره اجتماعي و خانوادگي در موسسه -5 .توزيع يك وعده غذاي گرم در طول دوره -4
  www.kavian.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد* 

ارائـه خـدمات    -5 .تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند -4 .برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه -3 .خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غير بومي -2 .تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم -1
    96پالك  ،13آباد، خيابان كوثر، نبش كوثر  بلوار وكيل ،مشهد :نشاني -8 .تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز -7 .بيمه حوادث دانشجويي -6. اي رايگان مشاوره
 051-38827895 :نمابر                38816393-38816816-38841809: تلفن
  www.kabirgharb.ir: وبگاهنشاني   مؤسسه غيرانتفاعي كبير غرب ـ كرمانشاه* 

  3داخلي : نمابر      37296052-37296051: تلفن         67179-17855: صندوق پستي   .  2جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه ، )بازرگاني( خيابان دانشجو، كرمانشاه :نشاني
  www.kasraramsar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كسري ـ رامسر* 

د تا در صورت اختصاص اعتبار نگرد ترم به صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم معرفي مي 3دانشجويان غير شاغل حداكثر تا  -2. گردند هاي خودگردان معرفي مي ها و سوييت نشجويان غير بومي به خوابگاهدا -1
   ).ابريشـم محلـه  (خيابان مطهري، كوچه ارشاد  ،رامسر: نشاني -5. به نشاني فوق جزييات بيشتر در سايت موسسه -4. گردد مي ها سرو هر روز يك وعده غذايي ناهار گرم در سلف -3. از وام شهريه استفاده نمايند

  011-55221281: تلفن             111/46915: صندوق پستي
  www.komeil.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ كردكوي  مؤسسه غيرانتفاعي كميل* 

 :نشـاني  -4. كمك به دانشجويان دختر براي گرفتن خوبگاه و ارائه وسايل مورد نيـاز  -3. خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر وجود دارد -2. دانشجويان ممتاز تخفيف ويژه در نظر دارداين موسسه براي  -1
       0173-3287460-3287450: تلفن.         نژاد كردكوي، خيابان شهيد بهشتي، انتهاي خيابان شهيد هاشمي

  www.kowsar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كوثر ـ قزوين* 
ر موسسه در روز يك وعده غذاي گرم در اختيار دانشـجويان قـرا   -3. به دانشجويان اول تا سوم هر رشته تخفيف در شهريه ترم بعد داده خواهد شد -2. باشد پذير مي تقسيط شهريه با درخواست دانشجو امكان -1

خصـوص شـهريه فرزنـدان و     با بنياد شهيد و امور ايثارگران در -6. باشد موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج مي -5. كليه دانشجويان واجد شرايط از وام شهريه برخوردار خواهند شد -4. دهد مي
بـه  ) سرپرسـت خـانواده  ( در صـورت ارائـه گـواهي فـوت پـدر      -8.  و فرزند در اين موسسه به خانواده تخفيف داده خواهد شـد در صورت تحصيل همزمان د -7. آيد همسران شهدا و ايثارگران همكاري بعمل مي

   028-33575476: نمابر    33574030: تلفن      34168-86837: كدپستي.   97پالك جنب بانك مسكن، آهن، روبروي مسجد جواداالئمه،  قزوين، خيابان راه :نشاني -9. دانشجويان تخفيف داده خواهد شد
  www.kooshyar.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار ـ رشت* 

دانشـجويان دختـر در   تامين خوابگاه بـراي كليـه    -2. وران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شدآ به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال -1
كليـه   -5 .تواننـد از وام شـهريه برخـوردار شـوند     دانشـجويان مـي   -4 .گـردد  ه ميئبه دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارا -3 .پذيرد هاي متعلق به موسسه صورت مي خوابگاه

  0131-33124501 :نمابر       33124053-33124497-8 :تلفن         41639-14389 :كدپستي              86 خيابان انتهاي ،گلسار، رشت :نشاني -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد
  www.kumesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي كومش ـ سمنان* 

موسسه هيچگونه تعهدي در مورد تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد ولي در زمينـه تهيـه پانسـيون و     -2 .عد داده خواهد شددرصد تخفيف در شهريه ثابت ترم ب 20به دانشجويان رتبه اول هر دوره  -1
شـرق   ،ميدان استاندارد ،سمنان: نشاني -4 .گيرد مي طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي، وام تعلق -3 .هاي مناسب در سطح شهر همكاري هاي الزم را بعمل خواهد آورد خوابگاه
  023-33480792 :نمابر               33480790-91: تلفن            35149-18999: كدپستي .خيابان شهيد احمدي روشن ،مصلي

  www.golestan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي گلستان ـ گرگان* 
. پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانب بنياد شـهيد  -3. پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان -2. رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد براي دانشجويان ممتاز هر -1
اي و ارائـه   انه الكترونيكي، سلف سرويس، اردوهاي زيارتي و تفريحي، ناهار گرم بصورت يارانهاين موسسه داراي سايت رايانه، كتابخ -6. تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم -5. بيمه حوادث كليه دانشجويان -4

  .شهرك شهريار، روبروي پارك) كمربندي( گرگان، بلوار شهيد كالنتري: نشاني -8. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي -7. باشد خدمات رايگان مشاوره دانشجويي مي
  017-32627322 :نمابر                    32627340-4: تلفن
  www.ganjnameh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي گنجنامه ـ همدان* 

% 30تخفيف در شهريه به ميزان  -3 .براي كليه دانشجويان% 15 تخفيف در شهريه به ميزان -2. اين موسسه با استفاده از اساتيد مجرب و امكانات آموزشي استاندارد از كيفيت آموزشي مناسب برخوردار است -1
. خوابگاه دولتي و خودگردان جهت دانشجويان غير بومي -7. سلف سرويس با ارائه غذاي دانشجويي -6. امكان استفاده از وام وزارت علوم -5 .امكان پرداخت اقساطي شهريه -4. براي دانشجويان ممتاز هر رشته

 081-34422123-8: تلفن                . اهللا معصومي روبروي مجتمع قضايي آيت ،بلوار شهيد رجايي ،همدان :نشاني -9. هي و ورزشي مناسبامكانات رفا -8
  www.lameigorgani.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني ـ گرگان* 

وام ) ب. فاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مي شودوام شهريه صندوق ر) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل -1
حمايت مالي از مقاالت همايشـي و علمـي     -3. براساس ضوابط موسسهالمللي  ز رتبه ملي و بينئارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حا -2. صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه

هـا و   هاي كـامپيوتري، كارگـاه   ها، سايت ها، آتليه متر مربع شامل كالس 6000داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود  -5. درصد 25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا  -4. پژوهشي
 017-32627953-32627951-32627958-9: تلفن                      . 5 گرگان، بلوار شهيد كالنتري، كوي خيام، خيام دهم، المعي: نشاني -6 .صصيهاي تخ آزمايشگاه



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 117 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.loghmanhakim.ac.ir: نشاني وبگاه  قال مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان ـ آق* 

 ،متـري شـهيد فهميـده    20خيابـان   ،متـري خرمشـهر   30ن اخياب ،قال شهرستان آق ،استان گلستان :نشاني -2 .گيرد وعده ناهار و وام شهريه به دانشجويان تعلق ميبا توجه به ميزان سهميه صندوق رفاه يك  -1
    017-34522409 :نمابر       34528612-13 :تلفن .روبروي پارك

  www.ielian.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ليان ـ بوشهر* 
بوشهر، خيابان ليان،  :نشاني -3. باشد ينترنت، واحد مشاوره و بوفه فراهم ميا كتابخانه تخصصي، مركز -2. شود هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز  -1

           077-33336010 :نمابر         33336014: تلفن .    فرش مشهد، كوچه ليان هشت، طبقه دوم روبري
  www.marlik.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مارليك ـ نوشهر* 

   0191-3229725 :نمابر 3229726: تلفن  46511-43514: كدپستي.    نوشهر، جاده نوشهر به چالوس، خيابان شهيد عمادالدين كريمي، قبل از هتل كوروش :نشاني
  www.maziar.ac.ir: نشاني وبگاه  )نور(ه غيرانتفاعي مازيار ـ رويان مؤسس* 

هـاي مناسـب    هايي براي اسـكان در پانسـيون   براي دانشجويان پسر نيز هماهنگي .گيرد باشد و به كليه دانشجويان متقاضي در مقطع كارداني تعلق مي يمخواهران مجهز براي هاي  اين موسسه داراي خوابگاه -1
 :نشـاني  -3 .مراجعـه نماييـد  مؤسسـه   پايگاه اينترنتيتوانيد به  هاي كارشناسي ارشد و آشنايي با اساتيد اين موسسه مي هاي پژوهشي گروه ها و زمينه ها، گرايش براي اطالع از زمان كالس -2 .رفته استانجام پذي

      011-44510030:  تلفن.       استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان
  www.meraj.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي معراج ـ سلماس* 

   0443-5239290 :نمابر      5228588-5225949: تلفن     5881753893: كدپستي. روبروي پارك مولوي ،سلماس، خيابان چمران شمالي :نشاني -2. باشد هاي خودگردان مي مؤسسه داراي خوابگاه -1
  www.parsuniversity.ir: نشاني وبگاه  تهرانـ  ماري و هنر پارسيرانتفاعي معمؤسسه غ* 

و  هاي علمي، آموزشي ها و توانايي علمي اساتيد و فعاليت داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي -2. هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد -1
  021-88330904-6: تلفن      .18كارگر شمالي، خيابان دوم، خيابان انتصاريه، شماره خيابان تهران، : نشاني -3. مراجعه نمايند فوق پژوهشي موسسه به سايت موسسه به نشاني

  www.moghan.ac.ir: نشاني وبگاه  آباد مؤسسه غيرانتفاعي مغان ـ پارس* 
، آبـاد  پـارس  :نشـاني  -2 .گيـرد  درخشان و مخترعين طبق ضوابط مربوطه تخفيف در شهريه تعلق مـي  يده المپيادها، مسابقات علمي، هنري، فرهنگي، ورزشي، قرآني و استعدادهايبرگز به دانشجويان ممتاز و -1

   045-232732902 :نمابر           32732903 :تلفن              .تر از مصلي پايين، خيابان امام
  www.mafakher.ac.ir: نشاني وبگاه  انتفاعي مفاخر ـ رفسنجانمؤسسه غير* 

 10و  20، 30در پايان هر نيمسال به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معـدل   -2. شوند درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول برخوردار مي 20باشد، از  17دانشجوياني كه معدل ديپلم آنان باالتر از  -1
ز رتبـه اول تـا سـوم    ئهاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح كشور يا استان حا دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مسابقات يا رقابت -3. ريه ثابت نيمسال بعد تخفيف داده خواهد شددرصد در شه

وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم، تحقيقـات   -5. پذير است امكان دريافت شهريه پذيرفته شدگان به صورت اقساط -4. گردند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد
     7717738315 :كدپستي                5پالك  ،24ابوذر  ،خيابان ابوذر ،رفسنجان: نشاني -6. شود و فناوري در نظر گرفته شده است و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصيل شروع مي

          034-34256448و  34266573 و 34266572 :تلفن
  www.ihemardabili.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي ـ اردبيل* 

شهرك كارشناسان،  2اردبيل، فاز  :نشاني -2 .شوند منتقل ميآموزشي  مراكز سايراينصورت دانشجويان پذيرفته شده به  در غيرگردد  نام كنندگان، تشكيل مي رسيدن تعداد ثبتبه شرط به حد نصاب ها  كالس -1
  0451-7725824: تلفن.               نشاني خيابان بوستان، باالتر از آتش

  www.mooj.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي موج ـ بندرانزلي* 
  013-44422505 :نمابر   44422810و  44444770: تلفن  347پالك ، انتهاي خيابان آذربايجان، غازيان، بندرانزلي: نشاني -2. د شدنرخوردار خواهدانشجويان ممتاز علمي هر رشته از تخفيف شهريه ثابت ب -1

  www.molana.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي موالنا ـ آبيك قزوين* 
سرو غذاي گـرم   -5 .سروس اياب ذهاب به اقصي نقاط تهران و كرج -4 .)بدون نياز به چك(پرداخت شهريه به صورت اقساط  -3 .ريه دانشجوييوام شه -2 .)معدل باالي پانزده(تخفيف شهريه دانشجويي  -1
  )پانزده خط( 028-32895220: تلفن                .، ابتداي شهرك قدس)عج(عصر ميدان ولي اهللا طالقاني، ، بلوار آيت)ره(آبيك، بلوار امام خميني: نشاني -6 ...و

  www.mehrastan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان ـ آستانه اشرفيه* 
ايـن موسسـه بـه دانشـجويان     در  -2. باشد مي... كليه امكانات آموزشي و آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و هيات علمي برجسته و مجرب داراي موسسه اين  -1

    013-42166106 :نمابر  42166100-4: تلفن.   ه، پرديس دانشگاهيستانه اشرفيآ :نشاني -3. شود ه ميئدرصد شهريه تخفيف ويژه ارا 50تا  30ممتاز براساس مصوبه هيات موسس از 
  www.mehravaran.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران ـ كرمان* 

     0341-2444878 :نمابر     2445988: تلفن. راه بهمنيارسه آذر و  24راه چهارحدفاصل  ،)اقبال(خيابان شهيد نامجو  ،كرمان :شانين
  www.mehraeen.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مهرآيين ـ بندرانزلي* 

درصـد تخفيـف شـهريه تعلـق      10درصد و شـاگرد سـوم    20درصد، شاگرد دوم  50به شاگردان اول و در هر رشته در هر ترم  -2 .)رسيدندرصورت به حد نصاب ( باشد اين موسسه داراي خوابگاه دختران مي -1
  . آباد، بوستان يك طالبرانزلي، بند :نشاني -4. گردند تخفيف شهريه مي% 10مشمول  ،اولويت اول انتخاب نمايندفرم انتخاب رشته خود، اين مؤسسه را به عنوان دانشجوياني كه در  -3 .گيرد مي
          013-44444129 :نمابر         44444127-8: تلفن
  www.ihemehr.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مهر اراك* 

  086-34174517-34174518 :تلفن                   .خيابان كيميا ،خيابان فهيم ،سردشت ،اراك :نشاني -2. باشد خوابگاه بصورت خودگردان مي -1
  www.mehrarvand.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مهر اروند ـ آبادان* 

 . شود شهريه در طول ترم تقسيط مي -3. شوند دانشجويان رتبه اول از تخفيف ويژه برخوردار مي -2. باشد موسسه داراي خوابگاه ويژه خواهران و برادران مي -1
  www.mehrkerman.ac.ir: نشاني وبگاه  عي مهر ـ كرمانمؤسسه غيرانتفا* 

شـهيد و   همكاري الزم بـا بنيـاد   -3. امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد -2. شود شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي% 100 سقف برتر تارتبه براي دانشجويان  -1
   034-33242650-7: تلفن    .خيابان سما ،شهرك خواجو ،كرمان، چهارراه جوپاري :نشاني -4. گردد حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام مي مراكزو ساير  تي، كميته امداد حضرت امام، بهزيسايثارگران امور
  www.mehrgan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي مهرگان ـ محالت* 

     086-43250579 :نمابر  43250570-8: تلفن     37816-54363: كدپستي.  دستگاه 90، روبروي )عج(، انتهاي بلوار وليعصر)ره(ستان محالت، شهرك امام خمينياستان مركزي، شهر :نشاني
  www.misagh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق ـ رفسنجان* 

  .االنبياء ، نرسيده به ميدان خاتمرفسنجان، بلوار واليت: نشاني -2. باشد سرويس و امكانات ورزشي ميموسسه داراي امكانات خوابگاه پسران، سلف اين  -1
  034-34356674 :نمابر          34356764-34356761-34356675: تلفن
  www.mirdamad.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد ـ گرگان* 

امكانـات كارگـاهي و    -5 .وجـود كتابخانـه تخصصـي    -4 .برخـورداري از سـايت كـامپيوتري پيشـرفته     -3 .ت امنـا أنامه تخفيفات مصوب هي وجود آيين -2 ).درصد 4كي با بهره وام بان( تسهيالت مالي ويژه -1
  0171-2249472-3: تلفكس          49166-53989: كدپستي.      4، جنب عدالت )عج(گرگان، خيابان وليعصر :نشاني -6. آزمايشگاهي و آتليه معماري درحد نياز

  www.me.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ميرعماد ـ قزوين* 
  0281-3679550: تلفن.             64، نبش حكمت )ره(المللي امام خميني قزوين، بلوار دانشگاه بين :نشاني

  www.mizan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ميزان ـ تبريز* 
اي مـورد   تجهيزات و امكانات كارگاهي و رايانه -3 .باشد موجود مي )ناهار خوري( سلف -2 .صورت اختصاص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد در -1

  .فلكه دكتر حسابي بطرف ميرداماد،، تبريز، راهنمايي رانندگي :نشاني -5 .شوند مند مي دوم و سوم از تخفيف شهريه بهرههاي اول،  دانشجويان رتبه -4 .سيم در موسسه داير است نياز و اينترنت بي
   041-33801402 :نمابر      33826806-8 :تلفن                  51668-11445: كدپستي

  www.miaad.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ميعاد ـ مهاباد* 
 044-42350670-3: تلفن .        ساختمان ميعاد ،خيابان مردوخ ،قاضي خيابان محمد ،مهاباد :نشاني

  www.miladgihe.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان ـ مينودشت* 
 .باشد كليه امكانات رفاهي مي اين موسسه داراي سيستم اياب و ذهاب و -2. و ارتباطي دسترسي داردموسسه در شهر مينودشت به همه امكانات رفاهي اين  -1

  www.ucna.ac.ir: نشاني وبگاه  ـ تبريز) ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم* 
دانشجويان رتبه اول بـا معـدل    -2. درصد تخفيف در شهريه ثابت نيمسال اول برخوردار خواهند شد 10و  15، 25باشد به ترتيب از  17و  18، 19شدگاني كه معدل ساالنه آنان در دوره ديپلم بيشتر از  پذيرفته -1

اضـي اختصـاص   وام كمك شهريه كوتاه مدت از طرف موسسه به كليه دانشـجويان متق  -3. شوند در شهريه ثابت آن نيمسال برخودار مي% 15الف در هر دوره آموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف 
هـاي جـامع توانمندسـازي     كليه دانشجويان در طول تحصيل بصورت رايگان از دوره -5. يابد در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مي -4. يابد مي
             041-34421999: تلفن         1283، پالك شكيدامپزآهن، بعد از تقاطع  تبريز، خيابان راه :نشاني -6. شوند مند مي بهره
  www.ncst.ac.ir: نشاني وبگاه  آباد مؤسسه غيرانتفاعي نجف* 

.  منـد خواهنـد شـد    درصد شهريه ثابت بهره 30رم اول به ميزان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را بعنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ت -1
دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هـر نيمسـال    -3. تحقيقات و فناوري جهت هر نيمسال برخوردار خواهند شد ،دانشجويان پذيرفته شده در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه  وزارت علوم -2

دانشـجويان تحـت    -5.  نام نمايند توانند ثبت دانشجويان شاهد و ايثارگر بدون پرداخت شهريه در هر نيمسال مي -4. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند شد 20و  25 ،30تحصيلي به ترتيب از پرداخت 
 .گـردد  رزشي رايگان و وعده غذايي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشـجويان فـراهم مـي   سرويس اياب و ذهاب، امكانات و -6. مند شوند توانند از تخفيفات مربوطه بهره پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز مي

  031-42443771-4و  42455447: تلفن.    نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي ،)ره(خيابان امام خميني ،آباد نجف ،اصفهان :نشاني -7



  7جدول شماره                                            اي و مؤسسات غيرانتفاعي     هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 118 صفحه
 

  1395غيرانتفاعي براي اطالع داوطلبان آزمون سال   –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ها و  دانشگاهشرايط و ضوابط، آدرس و تلفن  -7جدول شماره 
  www.nazhand.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي نژند ـ اروميه* 

وام شـهريه   -3. تخفيف شهريه برخوردار خواهنـد شـد  % 25هاي ورزشي و فرهنگي از  دانشجويان در صورت كسب رتبه در فعاليت -2. موسسه دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بوددر اين  -1
موسسه داراي امكانات ورزشي و فرهنگـي   -5 .اي مورد نياز و اينترنت در موسسه داير است كارگاهي و رايانه ،ت و امكانات آزمايشگاهيتجهيزا -4. دانشجويي از طريق صنوق رفاه دانشجويان انجام خواهد گرفت

  044-33363940: نمابر               33364730-33364588: تلفن                   42-40پالك  ،كوي سوم ،2خيابان والفجر  ،اروميه: نشاني -6. باشد مي
  www.nedayedanesh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي نداي دانش ـ بندرعباس* 

  076-33758275: نمابر          09172066592و  33758272-3 :تلفن           7919785449: كدپستي    .1 نبش كوچه نيكنام ،بلوار شهريار ،كوي خليج فارس ،بلوار رسالت شمالي ،بندرعباس: نشاني
  www.naghshejahan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان ـ اصفهان* 

د موجـو ) ناهـارخوري ( سـلف  -3. دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخـوردار خواهنـد بـود    -2. هاي خودگردان را انجام خواهد داد موسسه هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه -1
هاي  موسسه پيگيري -6. جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است -5. يم در موسسه داير استس اي مورد نياز و اينترنت بي تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه -4. باشد مي

، )عج(وليعصرخيابان ، بهارستان، اصفهان :نشاني -7 .شجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را به عمل خواهد آوردبراي كليه دان) وام شهريه دانشجويي(الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي 
        031-36817000  :نمابر          36826055-58 :تلفن.      1001خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پالك 

    ن ـ جيرفتمؤسسه غيرانتفاعي نگي* 
 0348-2213377-2735175:  تلفن       78617-99176: كدپستي.         شهريور 17شهريور، بعداز ميدان  17جيرفت، چهارراه دهخدا، خيابان  :نشاني

  www.noavaran.ac.ir: نشاني وبگاه  )لرستان(مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران ـ كوهدشت * 
   066-32623256 :نتلف     . آباد جاده كوهدشت به خرم 5كيلومتر  ،كوهدشت :نشاني -3. به دانشجويان برتر هر رشته تخفيف شهريه ارائه خواهد شد -2. باشد دان مياين مؤسسه داراي خوابگاه خودگر -1

  www.novinardebil.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي نوين ـ اردبيل* 
جنـب اداره كـل پسـت     ،بزرگراه شهدا ،اردبيل :نشاني -4 .برگزاري اردوهاي زيارتي و علمي -3. خوابگاه براي خواهران -2. هر رشته و نفرات برگزيده مسابقات ورزشيدوم و سوم  خفيف براي نفرات اول وت -1

  045-33635505 :تلفن
  www.nikan.ac.ir: نشاني وبگاه  تاكستانـ  كانمؤسسه غيرانتفاعي ني* 

ايــن موسسـه بـراي خـواهران      -3. انــد  داوطلب برتر هر رشته كه اين موسسه را انتخاب نمـوده  3اعطاي تخفيف ويژه به  -2. هاي انتخابي اين موسسه ن برتر هر كدام از رشته محلتحصيل رايگان داوطلبا -1
اعطـاي   -5. گـردد  بالعكس با اخذ هزينه فـراهم مـي   برگشـت از تهـران و كـرج بـه دانشـگاه و سرويس رفت و -4). در صورت امكان براي برادران(پذيرفته شده در موسسه خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود 

: نشـاني  -8. يهاي برتر مسابقات ورزشـ  اعطاي تخفيف به رتبه -7. اعطاي تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته و اعمـال آن در ترم بعد -6. به خانواده معظم شهدا و جانبازان% 100تخفيف 
 028-35248330 -32: تلفن             34816-64131: كدپستي              . ، بعد از خيابان شهيد عبادي، نرسيده به بلوار شهيد رجايي)ره(قزوين، تاكستان، بلوار امام خميني

  www.nima.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي نيما ـ محمودآباد* 
   011-44789217: تلفن.            محمودآباد، خيابان امام مازندران، :نشاني

  www.vahdat.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي وحدت ـ تربت جام* 
ايـن   -3. داخت شهريه ثابت و متغير فرزنـدان شـهيد و ايثـارگر   همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پر -2. دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد -1

 .امكان بازديد از موسسه و مشاوره بـا اسـاتيد قبـل از انتخـاب رشـته      -5. گيرد وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي -4. باشد موسسه نيز داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي مي
كيلـومتر يـك   تربت جـام،   :نشاني -7. رزشي شوندتخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و وبرخورداري از  -6

 051-52533866 :نمابر              52529257-52547001-2 :تلفن                   .مشهد ـ جاده تربت جام
  www.hatef.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي هاتف ـ زاهدان* 

   054-33294453 :نمابر       33294456: تلفن.          بلوار بزرگمهر، جنب دانشكده علوم قرآنيانتهاي زاهدان،  :نشاني
  www.hadaf.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي هدف ـ ساري* 

بـراي   -2. نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد در ني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابتالبداوط -1
 .شـود  درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت در نظـر گرفتـه مـي        30الـي   10ت برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشـي،  و نيز نفرا) در هر مقطع و رشته تحصيلي( دانشجويان برتر علمي اول تا سوم هر نيمسال

هيالت وام شـهريه صـندوق رفـاه بـه     ارائه تس -4. از تخفيف شهريه برخودار خواهند شد% 100 با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري از% 25فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي  -3
غـذاي ناهـار بـا نـرخ مصـوب       سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي رايگان و -6 .مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگان بهره -5 .دانشجويان متقاضي

  .جاده دريا 5آباد، كيلومتر  ساري، بلوار فرح: نشاني -8. باشد دان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري مهيا ميخوابگاه خودگر -7. باشد مناسب براي دانشجويان مهيا مي
   011-33033971-5 :تلفن
  www.haraz.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي هراز ـ آمل* 

      46135-686: صندوق پستي.     ، انتهاي كوچه تختي، سمت چپ29آمل، خيابان طالب آملي، درياي  :نشاني -2. اه وجود دارددانشگ تراخوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان تحت نظ -1
              011-44296834 :نمابر          44265743-44298308-44298626-44296835: تلفن
  www.bir-hormozan.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي هرمزان ـ بيرجند* 

مناسـب بـراي    خوابگاه خـودگردان بـا امكانـات    -2 .شد ضوابط موسسه در هر نيمسال تخفيف داده خواهدبه باال و همسران و فرزندان شهدا بر اساس% 25تا سوم، آزادگان، جانبازان  به دانشجويان رتبه اول -1
  056-32425151 :تلفن                .نرسيده به ميدان تمناي باران، دسجا بلوار، بيرجند :نشاني -3 .باشد خواهران و براداران محيا مي

  www.hashtbehesht.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت ـ اصفهان* 
      0311-6540830: تلفكس     6540168: تلفن).     گمركجنب اداره (گذاري  آهن، روبروي اداره شماره جاده اصفهان ـ شيراز، بعد از پل راه 6اصفهان، دروازه شيراز، كيلومتر  :نشاني

  www.hegmataneh.ac.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي هگمتانه ـ همدان* 
 .شـوند  در سطح شهر همـدان معرفـي مـي   ) خصوصي(ودگردان هاي خ لذا دانشجويان به خوابگاه. باشد ه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان بطور جد معذور ميئاين موسسه از ارا -1
    081-38370096: نمابر    38371985: تلفن       6517713757: كدپستي     268و  270پالك  ،روشن، روبروي بانك تجارت دانشگاه بوعلي همدان، چهارراه پژوهش، ابتداي بلوار شهيد احمدي :نشاني -2

   www.honarshiraz.ac.ir:نشاني اينترنتي  ازمؤسسه غيرانتفاعي هنر ـ شير* 
   071-32341166: نمابر      32341164: تلفن                71356-45994: كدپستي           .  شيراز، بلوار كريمخان زند، خيابان خيام :نشاني

  www.hyrcania.ac.ir: اني وبگاهنش  مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا ـ بندرگز* 
        0173-3727702  :نمابر     3727701: تلفن         48716-88911: كدپستي.     شهيد مطهري بلوارانتهاي  ،ندرگزب :نشاني

  www.yasintc.ir: نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي ياسين ـ بروجرد* 
  .55پالك بروجرد، بلوار شهيد بهشتي، كوچه بينش،  :نشاني



  نام نويس تقاضانامه ثبت پيش                      اي و مؤسسات غيرانتفاعي       هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه نام و شركت در آزمون ورودي دوره دفترچه راهنماي ثبت

 119 صفحه
 

  1395سال و مؤسسات غيرانتفاعي اي  فني و حرفه دانشگاههاي كارداني نظام جديد  نام آزمون دوره نويس تقاضانامه ثبت پيش
  

   :نام پدر - 3   :نام - 2  :نام خانوادگي  - 1
  

    /       :سري و سريال شناسنامه - 6   :شماره شناسنامه - 5مرد      زن       :جنس - 4
  

        سال  ماه  روز  

    :كد ملي - 8     1  3        :تولد تاريخ - 7
  

 زرتشتي  كليمي   مسيحي   :آن را مشخص نمايند ،دهند هاي مذهبي چنانچه به سؤاالت معارف غيراسالم پاسخ مي داوطلبان اقليت - 9
  

  :نواده شهدارزمندگان، ايثارگران و يا خا متقاضي استفاده از سهميه پذيرش -10
 جانبازان  -                   4مسلح نيروهاي  ستاد كلرزمنده  -           3رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -                  2رزمنده سپاه پاسداران  -1
 همسر آزاده  -               9فرزند آزاده  -                  8همسر شهيد و مفقوداالثر  -              7فرزند شهيد و مفقوداالثر  -               6 آزادگان -5

 ) پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد(خانواده شهدا  -                        12و باالتر % 25همسر جانبازان  -                      11و باالتر % 25جانبازان  فرزند -10
  

 ماه    :10 از بند   3و  2، 1 هاي  گزينهفقط براي داوطلبان  )هما(مدت حضور داوطلبانه در جبهه  -11
  

ه(پيگيري رقمي  12كد   -12 ز  فاده  یان ا قا دگانای  دارانرز لیاوپاه  یتاد  وریرو ح  یس اناسال                           :)ا
  

   :كد نظام وظيفه -15     :كد محل صدور شناسنامه -14      :كد محل تولد -13
  

رقمي اتباع خارجي  13محل درج كد پيگيري   

    .هستمسايركشورها  هند لبنان عراق تركيه پاكستان    افغانستان   :از اتباع خارجي -16
  

      م  باش ميچپ دست  -17
  جسمي و حركتي      كم شنوا         ناشنوا      بينا   كم     نابينا   :  نوع معلوليت - 18        )منحصراً مخصوص متقاضيان صندلي چپ دست(

 نياز به منشي ندارم    با توجه به نوع و ميزان معلوليت براي شركت در جلسه آزمون و پاسخگويي به سؤاالت، نياز به منشي دارم       
  

ماره (: يپلم خود را گرفته و يا خواهيد گرفتكد استاني كه د -19 دول  ون اول  ما 5 اساس  ر را           )د
  

یان(: اي ديپلم رقمي رايانه 4كد  -20 نا   وا یی       باالی   کار  و  یا   ه  وان ر ت اساس  ده  د ج  ه  و م«. یالت  دوره  دول  ق با   ما  4اره   طا ر را           )»د
 

  

  عنوان رشته        كد      عنوان رشته  كد  

     :كد و عنوان رشته امتحاني -22       :كد و عنوان رشته تحصيلي -21
  

  آلماني    رانسه ف   انگليسي :  زبان خارجي كه امتحان خواهم داد -  24  هنرستان نظام قديم  كاردانش    اي  فني و حرفه:  شاخه تحصيلي -23
  

  :التحصيلي وضعيت فارغ -25
   ام موفق به اخذ مدرك ديپلم خود نشده 22/2/95تاريخ  تا -                2 ام التحصيل شده مدرك ديپلم خود را اخذ و فارغ 22/2/95تا تاريخ  -1         

  ماه                     سال     روز                                                                                                                     
     1 3             :ديپلم اخذ مدركتاريخ  -27       :صحيح    :اعشار:    معدل كل ديپلم -26

    

    بلي   .باشم فاعي ميهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانت عالقمند به شركت در گزينش رشته -28
                                        

  )دفترچه راهنما همين 103تا  24مندرج در صفحات بر اساس جداول (: هاي انتخابي بر اساس اولويت عالقمندي كدرشته محل -29
  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد

                                        

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
                                        

  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
                                        

  21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  
                                        

  31    32    33    34    35    36    37    38    39    40  
                                        

  41    42    43    44    45    46    47    48    49    50  
                                        

  عنوان شهرستان  كد  
      :)دفترچه راهنما 5براساس جدول شماره ( كد و عنوان شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني -30

  

   :كدپستي -33  :تلفن همراه -32      :تلفن ثابت -31
  

  عنوان شهر  كد   عنوان استان  كد  
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