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شهری حریق اطفای ای حرفه كاردانی305تبریز ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان كاربردی علمی آموزش مركز 1     

«   آزاد»  به«   شاغل»  از پذیرش وضعیت

. شد حذف اشتغال كد و اصالح

سوانح امداد ای حرفه كاردانی305تبریز ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان كاربردی علمی آموزش مركز 2     

«   آزاد»  به«   شاغل»  از پذیرش وضعیت

. شد حذف اشتغال كد و اصالح

ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ای حرفه كاردانی305تبریز ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان كاربردی علمی آموزش مركز 3     

«   آزاد»  به«   شاغل»  از پذیرش وضعیت

. شد حذف اشتغال كد و اصالح

. شد حذف محل رشتهاداری امور-  مدیریت ای حرفه كاردانی301قم محالتی شهید كاربردی علمی آموزش مركز 4     

309قم محالتی شهید كاربردی علمی آموزش مركز 5     

 آمادگی پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه كاردانی

. شد حذف محل رشتهجسمانی

. شد حذف محل رشتهفرهنگی امور ای حرفه كاردانی401قم محالتی شهید كاربردی علمی آموزش مركز 6     

. شد حذف محل رشتهكریم قرآن مربی تربیت ای حرفه كاردانی402قم محالتی شهید كاربردی علمی آموزش مركز 7     

گاز پاالیش-  شیمیایی صنایع فنی كاردانی1112 ایالم كاربردی علمی آموزش مركز 8     

 مرد و زن»  به«   زن فقط»  از پذیرش جنس

. شد اصالح«  

فوتبال پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه كاردانی309كرج شاهین ورزشی فرهنگی باشگاه كاربردی علمی آموزش مركز 9     

 مرد و زن»  به«   مرد فقط»  از پذیرش جنس

. شد اصالح«  

فوتسال پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه كاردانی309كرج شاهین ورزشی فرهنگی باشگاه كاربردی علمی آموزش مركز 10   

 مرد و زن»  به«   مرد فقط»  از پذیرش جنس

. شد اصالح«  

پیشدبستانی مربی تربیت ای حرفه كاردانی304غدیر كاربردی علمی آموزش مركز 11   

 مرد و زن»  به«   زن فقط»  از پذیرش جنس

. شد اصالح«  

اسالمی تربیت و اندیشه مروج ای حرفه كاردانی402غدیر كاربردی علمی آموزش مركز 12   

 مرد و زن»  به«   مرد فقط»  از پذیرش جنس

. شد اصالح«  

گردشگری ای حرفه كاردانی409توس درویشی مجلل هتل كاربردی علمی آموزش مركز 13   

 کاهش نفر 35 به نفر 65 از پذیرش ظرفیت

. یافت

هتلداری ای حرفه كاردانی409توس درویشی مجلل هتل كاربردی علمی آموزش مركز 14   

 کاهش نفر 35 به نفر 65 از پذیرش ظرفیت

. یافت

98 مهر کاربردی علمی دانشگاه کاردانی کنکور بدون های رشته لیست اصالحیه

: مراكز برخی تلفن و تحصیل محل ، اختصاصی شرایط به مربوط اصالحات

. گردد می حذف راهنما دفترچه 6 شماره جدول در مندرج مركز این اختصاصی شرایط از«  باشد می الزامی خدمت پایان كارت داشتن»  شرط:  تهران 49 واحد هنر و فرهنگ كاربردی علمی دانشگاه- 1

 .195 پالك ، حافظ تقاطع از بعد ، ( عج ) عصر ولی میدان به نرسیده ، زند خان كریم خیابان ، تهران:  تهران شهرداری فرهنگی و اجتماعی امور معاونت كاربردی علمی آموزش مركز جدید نشانی - 2

 55513323: تلفن.  شرقی آباد صالح ، خانی صنیع شهید پل از بعد ، تندگویان شهید اتوبان ، تهران:  تهران شهرداری شهری خدمات و ایمنی ، نشانی آتش كاربردی علمی آموزش مركز جدید تلفن و نشانی- 3

. شود می برگزار جدید نشانی در واقع ساختمان در عملی دروس و ها كارگاه ، نظری دروس از اعم ها كالس تمامی - 021- 

021 - 77884862:  عبیدی دكتر بهداشتی شركت كاربردی علمی آموزش مركز جدید تلفن- 4

026 - 34090519:  كرج شاهین ورزشی فرهنگی باشگاه كاربردی علمی آموزش مركز جدید تلفن- 5
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