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ثبتنامفقطبهصورتاينترنتيودردرگاهاطالعرس��انيس��ازمانسنجشآموزشكشورانجامميشود.
پيشازاقدامبهثبتنامدرآزمون،الزماستبهتوضيحاتايندفترچهتوجهكنيدومداركالزمراتهيه
كنيد.ضمناًتوصيهميشودقبلازاقدامبهخريدكارتهاياعتباريازوضعيتمجموعههايثبتناميو

رشتهمحلهايموجودبرايهرمجموعهثبتناميكهدرايندفترچهدرجگرديدهاست،مطلعشويد.
http://www.sanjesh.org كش��ور آم��وزش س��نجش اطالعرسانيس��ازمان درگاه نش��اني 

  1- اقدامات قبل از ثبت نام

قبلازاينكهثبتنامخودراش��روعكنيد،الزماس��تمداركيمانندعكسخوديااطالعاتيكهدرپيش
نويستقاضانامهخواستهشدهاستراآمادهكنيدوپسازآنثبتنامخودراشروعكنيد.توضيحاتاين
بخشش��ماراقدمبهقدمتاانتهایثبتنامراهنمايیمیكند.درصورتنيازبهاطالعازمقرراتيمانند
نظاموظيفه،نحوةشركتدانشجويانانصرافيياسهميههاومطالبمشابه،بخشدومايندفترچهراهنما

رامطالعهكنيد.
جدول شماره 1- زمان بندي  فرآيندها

زمان انجاممرحلهرديف

1400/3/30  تا   1400/4/6ثبت نام1

2

مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامي

توجه: ويرايش هرگونه اطالعات ثبت نامي، منحصراً بصورت اينترنتي انجام 

مي شود و در اين  خصوص به مكاتبات متقاضيان، ترتيب اثر داده  نخواهد شد

1400/3/30  تا   1400/4/6

1400/5/19  تا   

  1400/5/21

3
اطالعيه  هاي تكميلي توزيع  اينترنتي کارت  برگزاري آزمون در نشريه  پيك 

سنجش و پايگاه  اطالع  رساني سازمان سنجش آموزش کشور
1400/5/11  و 1400/5/18  

1400/5/19  تا 1400/5/21  دريافت کارت ورود به جلسه آزمون ) براي مجموعه هاي ثبت نامي با آزمون(4

جمعه 1400/5/22  زمان برگزاري آزمون ) براي مجموعه هاي ثبت نامي با آزمون(5

دهه سوم شهريورماه 1400   اعالم نتايج نهايي6

دهه سوم شهريورماه 1400   استقرار کارنامه نهايي7

تعاريف اصطالحات دفترچه :
تعريف بعضی  از اصطالحات مندرج  در اين  دفترچه  به شرح زير است:

1 ( سازمان: منظور »سازمان سنجش آموزش کشور« مي باشد. 
2( دانشگاه فنی  و حرفه ای: مجموعه اي از دانشكده ها و آموزشكده هايی است که  داراي مجوز وزارت  

علوم ، تحقيقات  و فناوری بوده و اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد.
3( مؤسسات غيرانتفاعي: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي که براساس  نظام  

بخش اول:  راهنمای عملی ثبت نام



 

 
 

4          راهنامی ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کاردانے نظام جدید دانشگاه فنے و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالے غیرانتفاعی سال 1400

آموزشي  مصوب وزارت  علوم، تحقيقات  و فناوري  مبادرت به پذيرش دانشجو کنند.
4( مقط�ع  تحصيلی: مقطع  تحصيلی نش��انگر طول مدت تحصيل و م��درک اعطايی در پايان 
تحصيل اس��ت که در اين  مرحله، مقطع کاردانی  اس��ت. کليه  مقررات  آموزش��ی  اين مقطع، 
همان آيين نامه های آموزش��ی  دانشگاه ها و مراکز آموزش  عالی  تابع  وزارت  علوم ، تحقيقات  و 

فناوری  است.
5( دانش آموخته: دانش آموخته کسی است که به دريافت مدرک تحصيلی دارای ارزش کاردانی )فوق 

ديپلم( يا باالتر نايل شده است.
6( دانش�جو: فردی  اس��ت  که  در يكی  از مراکز آموزش  عالی  و يا دانشكده ها و آموزشكده های  تحت 

پوشش دانشگاه فنی  و حرفه ای پذيرفته  شده  و در آن واحد آموزشی ثبت نام  کرده  باشد.
7( دانش�جوی اخراجي: کسی است که قبال در يكي از مراکز آموزش  عالی  و يا آموزشكده های  تحت 
پوشش دانشگاه فنی  و حرفه ای به تحصيل اشتغال داشته و به داليلی از ادامه تحصيل محروم شده است.
8( دانش�جوی  انصرافی : دانش��جويی  اس��ت  که  قبال در يكی  از مراکز آموزش  عالی  و يا دانشكده ها و 
آموزشكده های  تحت پوشش دانشگاه فنی  و حرفه ای پذيرفته  شده  و برابر آيين نامه مربوط، از تحصيل 

انصراف قطعی داده و فرم مخصوص را تكميل و به تأييد مراجع ذيربط رسانده است.
9( دانش آموز هنرس�تان: به کسی اطالق می ش��ود که در يكی از رشته های دوره  متوسطه  نظام  جديد 
ش��اخه  فنی  و حرفه ای  و يا ش��اخه کاردانش به صورت روزانه، بزرگس��االن يا متقاضی آزاد مشغول به 
تحصيل بوده و حداکثر تا پايان  شهريورماه  سال 1400 موفق به اخذ گواهينامه پايان  تحصيالت  دوره 

متوسطه  نظام  جديد خواهد شد.
10( دانش آموخته ي هنرستان: به کسی اطالق می شود که موفق به اخذ گواهينامه پايان  تحصيالت  دوره 

متوسطه  در يكی از رشته های شاخه  فنی  و حرفه ای  و يا شاخه  کاردانش شده است.
11( دانش آموخته ي فنی  و حرفه ای  نظام  قديم: کسی  است  که  دوره نظام قديم ) بغير از نظام آموزشي 6-3-3( 
آموزش متوس��طه را در يكی  از رش��ته های هنرستان های فني و حرفه ای  و يا کش��اورزی  با موفقيت به پايان 

رسانيده و دارای ديپلم کامل نظام  قديم ) بغير از نظام آموزشي 3-3-6(  در رشته مورد نظر باشد.
12( معدل كل ديپلم: معدلي است که به عنوان معدل کل ديپلم در مدرک ديپلم متقاضيان نظام جديد 

شاخه فني و حرفه اي ، کاردانش يا نظري درج شده است.
13( ش�اخه نظري: دانش آموزان دوره متوسطه که در يكي از گروه هاي آزمايشي  علوم  رياضي  و فني ، 
علوم  تجربي ، علوم  انساني  و علوم و معارف اسالمي داراي ديپلم نظري مي باشند. عنوان شاخه در کادر 

باالي کارنامه مشخص شده است. 
14( فارغ التحصيل  دوره پيش دانش�گاهي : کسي  اس��ت  که  پس  از دريافت  ديپلم  نظام  سالي-واحدي 
يا ترمي-واحدي آموزش  متوس��طه ، دوره پيش دانش��گاهي  را گذرانده  و موفق  به  اخذ گواهينامه  دوره 

پيش دانشگاهي  شده  است .
15( استان  بومی: استان  محل  اخذ ديپلم  متقاضی  است.

16( گزينش آزاد: در تمامي کدرش��ته محلها، بدون توجه به س��هميه و بومي، تمامي انتخاب کنندگان 
واجد شرايط هرکدرشته محل، صرفاً بر اساس نمره و ظرفيت آن کدرشته محل گزينش مي شوند و 

نمره آخرين نفر پذيرفته شده هر کدرشته محل به اين شيوه، نمره گزينش آزاد ناميده مي شود. 
16( ك�د رايانه ای ديپلم: عبارت اس��ت از عددي چه��ار يا پنج رقمی که بر اس��اس عنوان نظام 
آموزش��ي و رش��ته تحصيلی به نام کد رايانه ای در کارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيالت دوره 

متوس��طه مش��خص و درج گرديده اس��ت.



 

 
راهنامی ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کاردانے نظام جدید دانشگاه فنے و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالے غیرانتفاعی سال 1400            5   

کد رايانه اي ديپلم براي متقاضيان ش��اخه تحصيلي فني و حرفه اي، کاردانش و يا هنرس��تان نظام قديم و   
هم چنين کليه متقاضيان شاخه نظري )نظام قديم يا نظام جديد( يك عدد چهاررقمي مي باشد. ضمناً متقاضيان 
شاخه نظري الزم است کد رايانه اي ديپلم مندرج در جدول شماره 5  اين دفترچه )رياضي فيزيك کد 15000 

، علوم تجربي کد 16000 ، علوم انساني کد 17000 و علوم و معارف اسالمي کد 18000( را درج نمايند.
کد رايانه اي ديپلم براي متقاضيان شاخه تحصيلي فني و حرفه اي و ياکاردانش نظام جديد )6-3-3(   

يك عدد پنج رقمي مي باشد.
17( كارت هاي اعتباري:

1- کارت اعتباري اصلي ثبت نام: اين کارت حاوي يك س��ريال 12  رقمي با عنوان »س��ريال کارت 
اعتباري ثبت نام« مي باشد.

2- کارت اعتباري اعالم عالقه مندي به شرکت در گزينش رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
غيرانتفاعي: اين کارت حاوي يك سريال 10 رقمي با عنوان »سريال کارت اعتباري عالقه مندي« مي باشد.

شرايط عمومي و اختصاصي.....................................................................................
همةمتقاضيانبرايثبتناموش��ركتدرپذيرشمقطعكاردانينظامجديددانش��گاهفنيوحرفهايو

موسساتآموزشعاليغيرانتفاعيبايدشرايطعموميواختصاصيرارعايتنمايند.
براياطالعازشرايطعموميواختصاصيصفحة17راببينيد.

نحوة شركت دانشجويان انصرافي.........................................................................
پذيرفتهشدگاندورهروزانهدردورههايكاردانينظامجديدسال1399اعمازاينكهثبتنامنموده
وياثبتنامنكردهباشند،اجازهثبتناموشركتدردورهروزانهراندارندودرصورتثبتنامفقط

فقطميتوانندرشتههايغيرروزانهراانتخابنمايند.
دانشجوياندورهنوبتدوم)شبانه(ودورهغيرانتفاعيپذيرفتهشدهدردورههايكاردانينظامجديد
سالقبل)سال1399(كهازمعافيتتحصيلیاستفادهمیكننددرصورتيكهمنعيازنظرمقرراتوظيفه
عمومينداشتهباشند،میتوانندبدونانصرافازتحصيلدراينمرحلهثبتناموشركتنمايند.بديهی
استايندستهازمتقاضياندرصورتقبوليدرپذيرشسال1400وقبلازثبتنامدركدرشتهقبولی
جديد،الزماس��تازمؤسسهمحلقبوليخودتسويهحسابكاملنمودهوگواهیمربوطرابهمؤسسه
محلقبوليجديدارائهنمايند.الزمبهتوضيحاستايندستهازمتقاضيانپسازانصرافقطعیاجازه

بازگشتوادامهتحصيلدركدرشتهقبليقبولیخودرانخواهندداشت.
تعيين وضعيت نظام وظيفه.......................................................................................
متقاضيانمرد،بايدوضعيتنظاموظيفةخودرابهصورت»ُكدعددي«درفرمثبتناماعالمكنند.

برايتعيينوضعيتنظاموظيفةخودوكدمربوطبهآن،صفحه18راببينيد.

ضوابط  استفاده از  سهميه ها.....................................................................................
مقرراتكاملاستفادهازسهميةرزمندگان،ايثارگرانوخانوادهشهداصفحات19تا22راببينيد.

.............................................................................. نحوة شركت متقاضيان غير ايراني
متقاضيانغيرايراني،كهطبقتوضيحاتايندفترچهراهنما،شرايطشركتدرايندورهازپذيرشرا
دارندبامراجعهبهنشاني)www.sanjesh.org(وورودبهبخش)لينك(سامانهاتباعغيرايرانی،پساز

تكميلاطالعات،كدپيگيري)13رقمي(رادريافتنمايند.
شرايطوضوابطثبتناماتباعخارجی)صفحه22(.
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هزينة ثبت نام و نحوة پرداخت آن..............................................................................
 ب��اتوجهبهاينكهپرداختهزينهثبتنامدراينروشبصورتاينترنتيانجامميگيرد،متقاضيانالزم
استبهوسيلهكارتهايبانكيعضوشبكهشتابكهپرداختالكترونيكيآنهافعالميباشدبامراجعهبه
درگاهاطالعرسانيسازمانوپرداخت مبلغ540/000 )پانصد و چهل هزار( ريالبهعنوانوجهثبتنام

شركتدرپذيرشيكمجموعهثبتنامي،نسبتبهخريدسريالثبتناماقدامنمايند.
 ب��اتوجهبهاينك��همقررگرديدهدرمراحلمختلففرآينداينمرحلهخدماتيازطريقارس��الپيام
كوتاهبهمتقاضيانارائهشود،متقاضيانيكهتمايلبهاستفادهازخدماتپيامكوتاهدارندباانتخابگزينه
مربوطوپرداخت مبلغ 548/500 )پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد( ريال بهعنوانهزينهثبتنام

بهعالوههزينهاستفادهازخدماتپيامكوتاه،ميتوانندازاينخدماتاستفادهنمايند.
چنانچهمتقاضیباتوجهبهرشتههايمندرجدرقسمتالفجدولشماره2ايندفترچهراهنماعالقهمند
بهشركتدرگزينشرشتههايتحصيليدانشگاههاومؤسساتآموزشعاليغيرانتفاعيميباشد،الزماست
نسبتبهپرداخت مبلغ 137/000 )صد و سي و هفت هزار( ريال ديگر نيزازهمينطريق،اقدامنمايد.

مدارك و اطالعات الزم براي ثبت نام
اگ��رام��ورمربوطبهثبتنامراخودتانانجامميدهيديابرایثبتنامبهكافینتهامراجعهمیكنيد،
پيشازورودبهصفحةثبتنامدردرگاهاطالعرس��انيس��ازمانسنجش،مداركواطالعاتموردنياز

مندرجدرصفحهبعدراتهيهودردسترسداشتهباشيد.

 مدارک و اطالعات الزم برای ثبت نام     

بانگاهيبهفهرس��تزيرميتوانيدمطمئنش��ويدهمةمداركواطالعاتالزمبرايثبتنامرا
آمادهكردهايد.

شناسنامهوكارتملي

شمارهسريالكارتاعتباريخريداريشده

فايلعكساسكنشده

مقرراتوظيفهعمومی)صفحه18( كدوضعيتنظاموظيفه)متقاضيانمرد(

كدوناممجموعهثبتنامي

معدلكلمقطعديپلم

كدوعنوانرشتهتحصيليوكدرايانهايديپلم

كدپيگيريمربوطبهسهميةايثارگرانورزمندگان

كد)13رقمي(مربوطبهمتقاضيانغيرايراني

كدپستيمحلسكونتوكدشهرستانبرايتعيينحوزهامتحاني
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توضيحات عكس 
برايثب��تنامدرآزمونكاردانينظامجديد،الزماس��تيكقطعه

عكسپرسنليخودرابامشخصاتزيراسكنكنيد:
جاريگرفتهشده.-ابعادعكس4×3يا4×6وبدونحاش��يههاياضافيكهدرس��ال

-عكسبايدباحجمحداكثر400×300وحداقل300×200پيكس��ل)حداكثر70كيلوبايت(اسكنودر
قالب)JPG(ذخيرهشود.

-تصويرمتقاضیبايدتمامرخ،كاماًلواضحوبدوناثرمهر،منگنهوهرگونهلكهباشد.
-عكس،مربوطبهسالجاريوبهتراسترنگيوبازمينهسفيدباشد.

-اسكنعكسازرويكارتهايشناسايي)كارتملي،شناسنامهومداركمشابه(قابلقبولنيست.
-عكسمتقاضيانزنبايدباحجابوصورتآنانبهطوركاملمشخصباشد.

-درصورتاستفادهازعكسغيرمعتبر،ثبتناممتقاضیباطلميشودواجازهشركتدرآزمونراندارند.
-باتوجهبهمشكالتبهوجودآمدهدرآزمونهايقبلي،درخصوصاشتباهدرارسالعكسمتقاضيانكه
اينموضوعاكثراًبرايمتقاضيانيكهخودويافردواردكنندهاطالعاتدرسيستمدقتالزمراندارند،رخ
دادهاستتأكيدميگرددچنانچهثبتنامشماتوسطفردديگريانجامميشود،عالوهبركنترلاطالعات
ثبتنامي،حتماًنسبتبهكنترلعكسارساليدقتكنيدتااشتباهاًعكسمتقاضیديگريبهجايعكس
ش��ماارسالنگردد.بديهياس��تدرصورتارسالعكساشتباه،فردبهعنوانمتخلفتلقيشدهوباوي

مطابقمقرراترفتارخواهدشد.

....................................................................................... تکاليف متقاضيان
www.sanjesh.org :مراجعهبهدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجشآموزشكشوربهنشاني

دريافتدفترچهراهنمايثبتناموانتخابرشتهازدرگاهاطالعرسانيسازمان.
آمادهنمودنمداركواطالعاتموردنيازجهتثبتنام.

ثبتنامبرايپذيرشمقطعكاردانينظامجديددانش��گاهفنيوحرفهايوموسس��اتآموزشعالي
غيرانتفاعيسال1400ازروز يكشنبه مورخ 1400/3/30  تا روز يكشنبه 1400/4/6 .

هرمتقاضيمنحصراًمجازاس��تكهيكيازمجموعههايثبتناميمتناس��بباديپلمخودراكه
درجدولش��ماره5مشخصشدهاس��تانتخابنمايد،متقاضيانيكهبههردليلدررشتهایغيراز
رش��تهمتناس��بباديپلمخودكهدرجدولشماره5مشخصشده،دراينمرحلهازپذيرشثبتنام
وانتخابرش��تهكنندوپذيرفتهش��وندقبولیآناندرهرمرحلهایازتحصيلكهباش��ند»لغو«تلقی
وحقهيچگونهادعايیرانخواهندداش��ت.باتوجهبهمطلبيادش��ده،الزماس��تمتقاضياندارای
گواهينام��هفن��يوحرفهايوياكاردانشكدرايانهای4و5رقمیگواهينامهخودراباكدهای4و5
رقمیمش��خصش��دهدرهرعنوانرشتهتحصيلیدورهكاردانیكهدرجدولشماره5قيدشدهاست

بادقتكنترلومطابقتنمايند.
متقاضيثبتنامدرمجموعهثبتناميباشيوه»باآزمون«كارتورودبهجلسهآزمونرادرموعدمقرر
ازطريقدرگاهاطالعرسانيسازمان،دريافتداردومتعاقباًدرمحلوحوزهايكهبراياوتعيينميشود

حاضرشده،درآزمونشركتكندوبهسؤالهايآزمونپاسخدهد.
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 2- اقدام به ثبت نام 
درصورتيكههمةمداركواطالعاتالزمرادردس��ترسداريدوهمةضوابطومقرراتيراكهبهش��ما

مربوطميشودمطالعهكردهايد،اكنونميتوانيدثبتنامكنيد.
فرمپيشنويسراتكميلكنيد.

اينفرم" دقيقاً" مشابهفرمثبتنامبودهوبهشماكمكميكندمراحلثبتنامراباآرامش،سرعتودقت
بيشتريانجامدهيد.

حتياگربرايثبتنامبهكافينتمراجعهميكنيد،پركردنفرمپيشنويس،باعثراحتيكاروكاهش
اشتباهميشود.

فرمپيشنويسثبتنام،درصفحه221ايندفترچهقراردارد.
مسئوليتدرستياطالعاتواردشدهدرفرمثبتنامبهعهدةمتقاضیاست.

درصورتيكهدرهرمرحلهمشخصشودكهمتقاضي،بااطالعاتنادرستيارعايتنكردنشرايطو
ضوابطثبتنامكردهاست،ازادامةمراحلپذيرشوياقبوليمحرومخواهدشد.

..................................................... اگر براي ثبت نام به كافي نت مراجعه مي كنيد.
برايپيش��گيريازمش��كالتيكهدرثبتنامبرخیمتقاضياندرسالهايقبلرويدادهاست،موارد

زيررارعايتكنيد:
قبلازتأييدنهايي،اطالعاتوبخصوص»عكس«خودراكنترلكنيدواينكاررابهفردديگريواگذارنكنيد.
تهيهيكبرگپرينتازفرمنهاييثبتنام)باشمارةپرونده6رقميوكدرهگيري16رقمي(براي

كنترلونگهداريدرپروندهشخصيمتقاضیالزامياست.
اطالعاتكارتهاياعتباريراتاپايانمراحلپذيرش)پائيزسال1400(نزدخودنگهداريكنيد.

ورود به صفحة ثبت نام...........................................................................................
بعدازورودبهصفحةاصليدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجش)www.sanjesh.org(ازچندمسيرميتوانيد

بهصفحةثبتنامدرپذيرشمقطعكاردانيفنيوحرفهايواردشويد:

مسير اول
مسير دوم

مسير سوم

مسير اول - درصفحةاصليدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجش،ستونسمتچپ)دسترسيسريع(.
مس��يردوم-درستونهايرنگيسمتراستدرصفحةاصليدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجش،روي
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عنوان»كاردانيفنيوحرفهاي«كليككنيد.باورودبهمتناطالعيه،رويآدرسرنگيكليككنيد.
مس��ير س��وم-درصفحةاصليدرگاهاطالعرسانيسازمانسنجشدرستونوسط،رديفكاردانيفني

حرفهايراپيداكنيد.باورودبهمتناطالعيةثبتنام،رويآدرسرنگيكليككنيد.
» مراحل ثبت نام و راهنماي عملي انجام ثبت نام «...................................................
برايثبتنام،پسازورودبهصفحهكاردانينظامجديددانشگاهفنيوحرفهايومؤسساتغيرانتفاعي

سال1400همانندشكلزيرواردسامانهثبتناموسپسانتخابگزينهثبتنامجديدميشويد:

باورودبهصفحه»ثبت نام جديد«نسبتبهدرجسريالكارتاعتباري12رقميثبتنام)تصويرزير(
اقدامكنيدتاواردمرحلهبعديفرايندثبتنامشويد.
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	پسازدرجسريال12رقميثبتنام،واردمرحلهبارگيريعكس)تصويرزير(شدهتاطبقدستورالعمل
مندرجدراينتصويروتوضيحاتمربوطبهآندرايندفترچهراهنما،نسبتبهانجاموتائيداينمرحله

اقدامكنيد.

	)متقاضيانپسازبارگذاريعكسخودواردمرحلهيتكميلبندهايتقاضانامهثبتنام)تصويرزير
ميشوندكهالزماستبادقتوبراساسمفادمندرجدرايندفترچهراهنمانسبتبهتكميلتمامي

بندهايآنتاانتهايتقاضانامهاقدامنماييد.



 

 
راهنامی ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کاردانے نظام جدید دانشگاه فنے و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالے غیرانتفاعی سال 1400            11   

	پسازتكميلتقاضانامهثبتنامالزماس��تنس��بتبهپرينتتقاضانامهتكميلش��ده)نمونه
تقاضانامهتكميلش��دهدرتصويرزير(كهحاوياطالعاتمتقاضیوهمچنينش��مارهپرونده6
رقميوكدپيگيريثبتنام16رقميميباشداقداموتاپايانزماناعالمنتيجهنزدخودنگهداري

نماييد.صحتاطالعاتارساليبهعهدهشخصمتقاضیميباشد.



نحوه تکميل تقاضانامه اينترنتي ثبت نام و انتخاب رشته:

در مرحل�ه اول قب�ل از تکمي�ل تقاضانامه ثبت نامي مي بايس�ت وضعيت تحصيلي خود را به ش�رح موارد زير 

مش�خص  كنيد: 

1- دانش آموز ش��اخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا ش��اخه نظري س��ال جاري )سال 1400( 
هستم.

2- فارغ التحصيل شاخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا شاخه نظري سال 96 تا 99 مي باشم.
3- فارغ التحصيل ش��اخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا ش��اخه نظري س��ال 95 و قبل از آن 

مي باش��م.
اگر متقاضی مورد 1 )دانش آموز ش��اخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا ش��اخه نظري سال 1400 
هستم( را انتخاب نمود پس از درج سريال 12 رقمي کارت اعتباري ثبت نام وارد محيط تكميل اطالعات 

تقاضانامه شده و عيناً نسبت به تكميل کليه بندهاي تقاضانامه اقدام مي نمايد. 
اگر متقاضی مورد 2 )فارغ التحصيل شاخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا شاخه نظري سال 96 تا 
99 مي باشم( را انتخاب نمود ابتدا مي بايست به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصيلي متقاضيان 
ورود به دانشگاه ها به  نشاني: http://dipcode.medu.ir مراجعه نموده و پس از مشاهده اطالعات 

و دريافت کد سوابق تحصيلي نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايد.
اگر متقاضی مورد 3 )فارغ التحصيل شاخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا شاخه نظري سال 95 و 
قبل از آن مي باشم( را انتخاب نمود پس از درج سريال 12 رقمي کارت اعتباري ثبت نام وارد محيط 

تكميل اطالعات تقاضانامه شده و عيناً نسبت به تكميل بندهاي تقاضانامه اقدام  مي نمايد.
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متقاضي��ان موظفند براي اينكه به عنوان متقاضي نهايي پذي��رش در دوره هاي کارداني نظام جديد 
دانش��گاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1400 شناخته شوند همه بندهاي 
تقاضانامه را تكميل نموده و موفق به دريافت کد رهگيري 16 رقمي ثبت نام شوند؛ در غير اين صورت 

شرکت آنان در اين مرحله از پذيرش امكان پذير نمي باشد.
رديف ه�اي 1، 2 و3: متقاض��ی بايد در محل م��ورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پ��در خود را مطابق با 
شناس��نامه بطور کامل و دقيق )با درج هرگونه »پس��وند« و يا »پيشوند«( و خوانا وارد نمايد )از به کار 

بردن مّد و يا تشديد خودداري فرماييد(. 
رديف 4: متقاضی بايد برحسب اين که زن يا مرد مي باشد، دايره مربوط را عالمت گذاري نمايد. 

رديف 5: متقاضی بايد فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف مميز 
و يا خط تيره که در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.

رديف 6: متقاضی بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را که در حاشيه باالي صفحات شناسنامه 
درج شده است،  در اين قسمت وارد نمايد. 

رديف 7: متقاضی بايد تاريخ تولد خود را در محل مربوط درج نمايد )دو رقم اول سال تولد يعني 13 
درج گرديده است(. 

رديف 8: متقاضی بايد شماره ملي خود را که ده رقم مي باشد از چپ به راست در محل مربوط درج و 
از به کار بردن مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. 

رديف 9: متقاضيان  اقليت هاي ديني چنانچه به سواالت معارف غيراسالم پاسخ مي دهند، يكي از موارد 
ذکر شده را عالمتگذاري نمايند.

رديف 10: هر يك از متقاضيان الزم است با مشخص نمودن يكي از موارد اين بند، سهميه خود را مشخص 
نمايند. درصورتي که سهميه پذيرش متقاضی غير از آزاد است، حسب مورد بند مربوطه را عالمت گذاري 
و همچنين اگر ارگان تأييد کننده س��هميه، ستاد مشترک س��پاه، وزارت جهاد کشاورزي  و يا ستاد کل 

نيروهاي مسلح است، بند 12 تقاضانامه )کدپيگيري 12 رقمي ايثارگران( را نيز تكميل نمايد.
رديف 11: متقاضيان اس��تفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران )موارد 11، 12، 13، 17، 18، 
19، 20، 21 و 22 از بند 10 تقاضانامه ثبت نام( که به صورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق 
عليه باطل حضور داشته اند، الزم است مدت حضور فرد رزمنده در جبهه را به »ماه« در اين بند 

تكميل نمايند.
رديف 12: متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان )موارد 11، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 از 
بند 10 تقاضانامه ثبت نام( که به صورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داش��ته اند، 

الزم است کد پيگيري 12 رقمي فرد رزمنده را در اين بند درج نمايند.
 چنانچه ارگان تأييد کننده سهميه متقاضی ستاد مشترک سپاه پاسداران و يا ستاد کل نيروهاي مسلح 
است، مي بايست براي دريافت کد پيگيري 12 رقمي به نواحي محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از 
دريافت کد پيگيري 12 رقمي، آن را در اين بند درج نمايد )کد پيگيري 12 رقمي ايثارگران براي هر 

آزمون و يا پذيرش متفاوت است(. 
 چنانچه ارگان تأييد کننده س��هميه متقاضی، وزارت جهاد کش��اورزي است کدپيگيري 12 رقمي 

ايثارگران عبارت است از:  )کد ملي رزمنده +55(.
مثال: اگر کد ملي رزمنده:  0321644670  باشد، کدپيگيري 12 رقمي ايثارگر:  550321644670  خواهد بود.

  متقاضيان ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران )آجا( که شرايط استفاده از سهميه رزمندگان را دارند، 
براي دريافت کد پيگيري )12 رقمي( به نشاني اينترنتي www.aja.ir مراجعه نمايند. 

رديف 13: متقاضی بايد کد بخش محل تولد خود را که يك عدد چهار رقمي است از جدول شماره )8( 
مندرج در صفحه 37 استخراج و در اين محل درج نمايد.
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رديف 14: متقاضی بايد کد بخش محل صدور شناس��نامه خود را که يك عدد چهار رقمي اس��ت از 
جدول )8( مندرج در صفحه 37 استخراج و در اين محل درج نمايد.

رديف 15: متقاضيان َمرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به توضيحات ارائه شده در صفحات 
18 و 19 با يكي از اعداد 1 تا 12 مشخص نمايند.

رديف 16: متقاضيان اتباع خارجي که بر اس��اس توضيحات ارائه ش��ده در صفحات 22 و 23 مجاز به 
ثبت نام و شرکت در اين مرحله از آزمون مي باشند، بر حسب مليت خود يكي از گزينه ها را عالمتگذاري 

نموده و کدپيگيري 13 رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند.
رديف 17: آن دسته متقاضيان چپ دست که متقاضي استفاده از صندلي چپ دست در جلسه آزمون 

مي باشند، بايد اين بند را عالمتگذاري نمايند.
رديف 18: آن دسته از متقاضياني که نوع معلوليت آنان بينايي، شنوايي، جسمي حرکتي، آسيب گفتار 
و زبان،  تكاملي رشد )اتيسم( و اعصاب و روان مي باشند، بايد با  عالمتگذاري  در دايره  هاي اين رديف 
وضعيت خود را مشخص نمايند. معلوليت و شدت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي استعالم 
خواهد شد و براساس شدت معلوليتي که به تأييد آن سازمان خواهد رسيد، خدمات و تسهيالت الزم 
طبق جدول نيازهاي برآورد ش��ده متقاضيان داراي معلوليت )جدول زير( به متقاضيان ارائه خواهد 
شد. لذا متقاضيان معلولي که در سازمان بهزيستي تشكيل پرونده نداده اند، ضرورت دارد با مراجعه 
به ادارات بهزيستي محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. بديهي است در صورت 
عدم تأييد معلوليت آنها توسط سازمان بهزيستي، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.

جدولنيازهاي برآورد شده متقاضيان داراي معلوليت 
توضيحاتنياز تعيين شدهشدت معلوليتنوع معلوليترديف

بينايي1

منشي - وقت اضافهخيلي شديد
منشي - وقت اضافهشديد
منشي - وقت اضافهمتوسط
منشي - وقت اضافهخفيف

شنوايي2

رابط- وقت اضافهخيلي شديد
رابط - وقت اضافهشديد
0متوسط
0خفيف

جسمي حرکتي3

منشي - وقت اضافهخيلي شديد
ب��ا توجه به آس��يب چهاران��دام در افراد با معلوليت جس��مي 

حرکتي خيلي شديد، منشي و وقت اضافه ضروري است.

0شديد
در صورت آسيب صرفاً اندام هاي تحتاني )پاها(، نيازي به وقت 

اضافه و منشي ندارد.

منشي - وقت اضافهشديد
در صورت آس��يب دس��ت ها به ويژه دس��ت غالب يا فقدان 

دست.

منشي - وقت اضافهمتوسط
در صورت آس��يب دس��ت ها به ويژه دس��ت غالب يا فقدان 

دست.
0خفيف

آسيب گفتار و زبان4
با هر شدت 

معلوليت
0

تكاملي رشد ) اتيسم(5
با هر شدت 

معلوليت

محيط فيزيكي آرام و 
با تراکم جمعيت بسيار 

پايين

اعصاب و روان6
با هر شدت 

معلوليت
0
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رديف 19: متقاضی بايد کد و نام اس��تان محل اخذ ديپلم خود را که يك عدد دو رقمي اس��ت با 
استخراج از ستون اول جدول شماره 8 مندرج در صفحه 37  اين دفترچه راهنما، در محل مربوط 

درج نمايد.
رديف 20: متقاضی بايد با انتخاب منحصراً يك مورد از دايره هاي اين بند، زبان خارجي امتحاني خود را 

با عالمت گذاري مشخص نمايد.
رديف 21: متقاضی بايد شاخه تحصيلي خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره ها مشخص نمايد. 

رديف 22: متقاضی بايد نظام آموزشي خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره ها مشخص  نمايد.
رديف 23: متقاضی بايد کد رايانه اي ديپلم خود )که بر اس��اس عنوان رش��ته تحصيلي باالي کارنامه 
و يا در گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوس��طه مش��خص ش��ده اس��ت(، را از چپ به راس��ت درج 
 نماي��د. ضمناً متقاضيان ش��اخه نظري الزم اس��ت کد رايانه اي ديپل��م مندرج در جدول ش��ماره )5( 
)رياضي فيزيك کد 15000 ، علوم تجربي کد 16000، علوم انس��اني کد 17000 و علوم و معارف 

اسالمي کد 18000( درج نمايند. 
رديف 24: متقاضی بايد کد و نام رش��ته تحصيلي خود )که يك عدد دو رقمي اس��ت(، از جدول )5( 
استخراج و در محل مربوط درج نمايد. ضمناً متقاضی شاخه نظري مي بايست کد و نام رشته تحصيلي 

خود را از جدول )6( استخراج نمايد.
رديف 25: متقاضی بايد کد و نام مجموعه ثبت نامي خود را که يك عدد دو رقمي است، با توجه به بند 
23 )کد رايانه اي ديپلم( و همچنين بند 24 )رشته تحصيلي(، از جدول شماره )5( استخراج و در محل 

مربوط درج نمايد.
ردي�ف 26: متقاضی بايد وضعيت فارغ التحصيلي خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره ها مش��خص 

نمايد.
رديف 27: متقاضی بايد معدل کل ديپلم خود که در مدرک ديپلم درج شده است را دقيقاً و به صورت 

عدد صحيح و اعشار درج نمايد.
تبصره: تكميل اين بند براي متقاضياني که دانش آموز سال آخر بوده و تا تاريخ 1400/3/30 
موفق به اخذ ديپلم خود نشده اند، در اين مرحله الزامي نمي باشد. اين دسته از متقاضيان مي بايست 
در زمان توزيع اينترنتي کارت ورود به جلسه آزمون )1400/5/19 تا 1400/5/21( نسبت به 
ويرايش و يا درج معدل کل ديپلم خود از طريق درگاه  اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کش��ور اقدام نمايند. بديهي است عواقب ناشي از عدم تكميل اين بند به عهده شخص متقاضی 

خواهد بود. 
رديف 28: متقاضی بايد تاريخ اخذ مدرک ديپلم خود را دقيقاً و به صورت روز، ماه و س��ال در محل 

مربوط درج نمايد.
رديف 29: متقاضيان متقاضي در گزينش رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي الزم 
اس��ت نسبت به خريد کارت به مبلغ 137/000 )صد و سي و هفت هزار( ريال اقدام و سپس اين 

بند را عالمتگذاري نمايند.
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رديف 30: متقاضی بايد کد و نام شهرستان محل اقامت خود که يك عدد چهار رقمي است را به منظور 
تعيين حوزه امتحاني از جدول شماره )8( مندرج در صفحه 37 استخراج و در اين محل درج نمايد.

متقاضيان در تكميل بند 30 تقاضانامه دقت نمايند تا از بروز مشكالت بعدي در زمان برگزاري آزمون 
جلوگيري بعمل آيد.

رديف 31: متقاضی بايد کد و نام استان و همچنين کد و نام شهرستان محل اقامت خود را از جدول )8( 
مندرج در صفحه 37 استخراج و در محل هاي مربوط درج نمايد. کد استان دو رقمي و کد شهرستان 

محل اقامت چهار رقمي مي باشد. ضمناً تكميل ادامه آدرس نيز الزامي مي باشد.
رديف 32: متقاضی بايد منطقه شهرداري محل سكونت خود را که از 1 تا 22 مي باشد در محل مربوط 
نوشته و از مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. اين بند براي در نظر گرفتن نزديكترين حوزه امتحاني به 

محل سكونت متقاضی در شهرهاي بزرگ، پيش بيني شده است.
رديف 33: متقاضی بايد کد پستي محل اقامت خود که يك عدد ده رقمي مي باشد را در محل مربوط 

درج نمايد.
رديف 34: متقاضی بايد شماره تلفن ثابت با کد شهر خود را به طور کامل در محل مربوط درج نمايد. 
رديف 35: متقاضی مي بايس��تي ش��ماره تلفن همراه خود و يا يكي از نزديكان خود را به طور کامل در 

محل مربوط درج نمايد. 
رديف 36: آن دسته از متقاضياني که داراي پست الكترونيكي )E-Mail( مي باشند، الزم است از سمت 

چپ به راست آدرس پست الكترونيكي خود را در اين محل درج نمايند.
رديف 37: متقاضی بايد حداقل 1 و حداکثر 50 کدرش��ته محل انتخابي خود که اعدادي چهار 
رقمي مي باش��ند را به ترتيب اولويت و با رعايت ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما و با توجه 
به کدرش��ته هاي مندرج در صفحات 39 تا 185 اين دفترچه راهنما استخراج و در محل مربوط 

درج نمايند. 
تبصره: اولويت هاي انتخابي، بايد متناسب با جنس و مجموعه ثبت نامي متقاضيان باشد. يعني 
متقاضِی مجموعه ثبت نامي الكترونيك، نبايد اولويِت معماري يا حسابداري را انتخاب کند؛ تا 

در زمان ثبت نام اينترنتي به مشكلي برخورد نكند.
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بخش دوم:  شرایط و مقررات

توضيحاتي درباره شرايط و مقررات:

1- پذيرش دانشجو براي 5  مجموعه ثبت نامي در دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني 
و حرفه اي و مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي س��ال 1400 از طريق آزمون صورت خواهد 
گرفت که نام رش��ته ها، مواد و ضرايب امتحاني آن در جدول ش��ماره 7 مندرج در صفحه36 

قيد شده است.
2- بر اس��اس هفدهمين مصوبه جلس��ه مورخ 1397/12/26 ش��وراي س��نجش و پذيرش دانشجو، 
دانش آموزان داراي ديپلم شاخه نظري مي توانند در مجموعه هاي ثبت نامي متناسب با نوع ديپلم خود 
طبق جدول ش��ماره 5 مندرج در صفحه 29 تا 35 در دوره هاي کارداني نظام جديد دانش��گاه فني و 
حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1400 و يا رشته هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق 

تحصيلي شرکت نمايند.
 متقاضيان فارغ التحصيل ش��اخه نظري فقط مجاز به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي کارداني ناپيوسته  
مي باش��ند که درکنار عنوان هر مجموعه ثبت نامي در جداول رش��ته محل ها در اين دفترچه راهنما 

مشخص گرديده است.
تبصره: متقاضيان ديپلم هاي فني و حرفه اي و يا کاردانش مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي کارداني 

پيوسته و کارداني ناپيوسته مي باشند.
 مالک پذيرش ديپلمه هاي شاخه نظري در رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي معدل کل ديپلم 

مي باشد. 
 متقاضيان ديپلم شاخه نظري نظام سالي- واحدي يا ترمي- واحدي لزوماً بايد نسبت به ارائه مدرک 

پيش دانشگاهي اقدام نمايند.
 ضريب تراز معدل در مجموعه هاي ثبت نامي که پذيرش آنها صرفاً سوابق تحصيلي مي باشد براي 

ديپلم هاي نظري که در آزمون فني  و حرفه اي شرکت مي کنند، 51/4 درصد است.
3- متقاضيان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل واقعي و معدل  اعالم شده در تقاضانامه 
ثبت نام و يا مرحله ويرايش اطالعات، از ثبت نام پذيرفته شدگان ممانعت به عمل آمده و قبولي 

آنها »لغو« مي گردد.
تبصره: همه متقاضياني که تا زمان ثبت نام، دانش آموز سال آخر هستند و موفق به اخذ ديپلم 
يا گواهينامه خود نش��ده اند، الزم اس��ت در اين مرحله نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام 
نم��وده و  از تاري��خ 1400/5/19 لغايت 1400/5/21 )زمان توزي��ع اينترنتي کارت براي 
رش��ته هاي با آزمون( با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور نسبت 
ب��ه  ويراي��ش و يا درج معدل کل خود اقدام نماين��د در غيراينصورت از روند گزينش آزمون 

حذف خواهند شد.  
4- متقاضيان شرکت در اين مرحله از آزمون، الزامًا بايد داراي ديپلم يا گواهينامه پايان تحصيالت 
در يكي از رشته هاي شاخه فني و حرفه اي و يا کاردانش و يا ديپلم فني و حرفه اي دوره چهارساله 
)نظام قديم( و يا ديپلم شاخه نظري باشند. در غير اين صورت، ثبت نام و انتخاب رشته آنان در اين 
مرحله از آزمون، به عنوان تخلف محس��وب شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد. يادآور 
مي شود متقاضيان ديپلم شاخه نظري نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي مي بايست نسبت به ارائه 
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مدرک پيش دانشگاهي نيز اقدام نمايند.
5- نيمس��ال پذيرش دانش��جو در هر يك از کدرش��ته محل هاي مندرج در اين دفترچه راهنما 
براساس امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، ارائه شده است. به متقاضياني که احتمال 
مي دهند تا پايان شهريور ماه سال جاري )1400( موفق به اخذ مدرک ديپلم نمي شوند، مؤکداً 
توصيه مي شود کدرشته محل هايي را که نوبت پذيرش آنها نيمسال دوم )بهمن ماه( مي باشد را 

انتخاب نمايند.
شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان:

متقاضيان الزم اس��ت داراي ش��رايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل باش��ند و برادران بايد از لحاظ 
مقررات وظيفه عمومی )مندرج در همين دفترچه( منعی نداشته باشند.

1( شرايط عمومي: 
الف(اعتقاد به اسالم يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

ب( نداشتن  عناد با نظام جمهوري اسالمي ايران.   مصاديق عناد عبارتند از: 
1- مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمي ايران. 2- داشتن وابستگي تشكيالتي به گروه هاي محارب. 
3- پرداخ��ت کم��ك مالي به گروه هاي محارب، ه��واداري از گروهك ها و عضويت در آنها. 4- تبليغ 

ماترياليسم و اديان ساختگي. 
ج( عدم احراز فساد اخالقي. مصاديق فساد اخالقي عبارتند از: 1- اشتهار به فحشا و منكرات اخالقي. 

2- اعتياد به مواد مخدر.

2( شرايط اختصاصی:
الف( دارا بودن  گواهينامه  پايان  تحصيالت  دوره متوس��طه  نظام  جديد در يكی  از رش��ته های 
ش��اخه های  فنی  و حرفه ای  و کاردانش و يا احراز شرايط دانش آموختگي در يكی  از رشته های 
مذکور تا پايان  شهريورماه 1400، ديپلم فني  و حرفه اي دوره  چهار ساله  )نظام  قديم(، ديپلم 
شاخه نظري نظام آموزش��ي جديد3-3-6 و نظام سالي-واحدي يا ترمي- واحدي )متقاضيان 
شاخه نظري مي توانند با توجه به توضيحات مندرج در صفحه قبل ) توضيحاتي درباره شرايط 
و مق��ررات( در مجموع��ه هاي ثبت نامي متناس��ب با نوع ديپلم خود در اين آزمون ش��رکت 
نمايند. ضمنًا متقاضيان ديپلم ش��اخه نظري نظام س��الي-واحدي يا ترمي- واحدي لزومًا بايد 

نس��بت به ارائه مدرک پيش دانش��گاهي اقدام  نمايند(.
تبصره: متقاضيانی که در رديف پذيرفته ش��دگان نهايي يكی از کدرش��ته های مش��خص شده 
در اي��ن دفترچه قرار گيرند ولی تا پايان ش��هريور ماه س��ال 1400 موف��ق به دريافت ديپلم يا 
گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه در رشته مورد نظر نشوند، مشمول يكی از وضعيت های 

ذيل خواهند بود:
1( در صورتی که کد رشته قبولی پذيرفته شده در نيمسال اول باشد، قبولی ايشان ملغی و اجازه ثبت نام 

نخواهند داشت.
2( در صورتی که کد رش��ته قبولی پذيرفته ش��ده در نيمس��ال دوم باش��د و تا پايان نيمسال اول سال 
تحصيلي 1401-1400 موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوس��طه در رش��ته مورد 
نظر بشوند، اجازه ثبت نام در نيمسال دوم را خواهند يافت و در غير اينصورت قبولی آنان ملغي و اجازه 

ثبت نام نخواهند داشت.
ب( برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته هاي انتخابي. 
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مقررات  وظيفه  عمومي:
براساس اعالم  رسمی  سازمان  وظيفه  عمومی  نيروی  انتظامی ، الزم است متقاضيان  مرد به هنگام پذيرش 
در دانشگاه )قبولي قطعي و ثبت نام( يكی  از شرايط مشروحه ذيل را از نظر مشموليت و مقررات وظيفه 

عمومي دارا باشند. در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود: 
كد 1( داشتن کارت  پايان  خدمت هوشمند.

كد 2( داشتن کارت  معافيت دائم هوشمند ) کفالت ، پزشكی ، ايثارگران و موارد خاص(.
كد 3( متولدين سال 1354 و قبل از آن، اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نام، 

کارت معافيت دائم هوشمند )معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري( را ارائه نمايند.
كد 4( مشموالن داراي برگ معافيت موقت هوشمند بدون غيبت )پزشكي، کفالت( در مدت اعتبار آن.
توضيح: اين دس��ته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه 
تحصيل نمي باشند. بايستي پس از اتمام معافيت موقت از سوي دانشگاه، درخواست مجوز ادامه تحصيل 
به سازمان وظيفه عمومي ارائه و صرفاً در صورت رعايت ساير شرايط قانون خدمت وظيفه عمومي مجوز 

ادامه تحصيل صادر خواهد شد.
كد 5( دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه که به صورت حضوري و بدون وقفه تحصيلي مشغول به 
تحصيل بوده و حداکثر تا تاريخ 1400/6/31 در س��نوات مجاز تحصيلي) قبل از 20 س��الگي تمام( 

فارغ التحصيل شناخته مي شوند.
كد 6( مشموالن ديپلم که در سنوات مجاز تحصيلي به صورت پيوسته و حضوري فارغ التحصيل شده اند، 
و مشروط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در مقطع ديپلم تا زمان پذيرش در دانشگاه بيش از 

يك سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند.
كد 7( دانش آموزاني که قبل از سن مشموليت )18 سالگي تمام( موفق به اخذ مدرک ديپلم به صورت 

حضوري يا غيرحضوري )متقاضی آزاد( شده باشند، به شرط نداشتن غيبت.
توضيح: دانش آموزاني که در س��ن 17 س��الگي و قبل از س��ن مش��موليت موفق به اخذ ديپلم 
مي شوند، چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت )18 سالگي تمام( وارد 
دانش��گاه ش��وند، مجاز به ادامه تحصيل مي باش��ند، در غير اين صورت به دليل ورود به غيبت، 
مج��از به ادامه تحصيل نخواهند بود؛ مگر اينكه در مهلت ش��ش م��اه، خود را از طريق يكي از 
دفات��ر پليس+10 به وظيفه عمومي معرفي کرده و در زمان پذيرش در دانش��گاه داراي برگ 

اعزام بدون غيبت باشند.
كد 8( فارغ التحصيالن ديپلم که طي سنوات مجاز تحصيلي مدرک خود را اخذ نموده، داراي برگ اعزام 

به خدمت بدون غيبت  هستند و تاريخ اعزام آنان سپري نشده باشد.
تبصره: افرادي که تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي باشد، الزم 
اس��ت برابر ضوابط مربوط نس��بت به تمديد موعد اعزام خود اقدام نمايند. در غير اين صورت به دليل 

ورود به غيبت، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. 
كد 9( کارکنان وظيفه اي )س��ربازان حين خدمت( که خدم��ت دوره ضرورت آنان تا تاريخ ثبت نام و 
شروع به تحصيل به پايان مي رسد )اين دسته از افراد مجاز به شرکت مي باشند، ليكن بايد به هنگام 

ثبت نام در دانشگاه، گواهي يا کارت پايان خدمت ارائه نمايند(.
كد 10( طالب علوم ديني دارنده مدرک ديپلم و داراي معافيت تحصيلي حوزه. اين دسته از طالب، تا زماني 
که اشتغال به تحصيل آنان از سوي مرکز مديريت حوزه علميه مربوط تأييد شود، در صورت موافقت آن 
مرکز )حوزه علميه( مي توانند با همان معافيت تحصيلی حوزه، در دانشگاه نيز تحصيل نمايند و در صورتيكه 
معافيت تحصيلی آنان به هر دليل از سوي حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نخواهند بود. 
ضمناً هنگام ثبت نام در ابتداي هر ترم تحصيلي، ارائه نامه موافقت  و اشتغال به تحصيل حوزه الزامي است.
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كد 11( کارکنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان 
مربوط براي ادامه تحصيل.

كد 12( دانشجويان انصرافي بدون غيبت چنانچه صرفاً يك بار انصراف از تحصيل داده باشند و تاريخ 
انصراف آنها نيز در سنوات اوليه قرار داشته باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي 

تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از يك سال سپري نشده باشد.
 

 نکات مهم در ارتباط با شرايط ادامه تحصيل و صدور معافيت تحصيلي براي مشموالن:
1( مش��موالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باش��ند و در صورت شرکت در اين مرحله از آزمون و 
قبولي در آن، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نشده و دانشگاه ها نيز مجاز به ثبت نام از آنها نمي باشند.

2( دانش��جويان اخراجي دانش��گاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم مجاز به ادامه 
تحصيل نمي باشند.

3( فارغ التحصيالن مقطع کارداني مجاز به شروع تحصيل مجدد در اين مقطع )کارداني( نمي باشند.
4( برابر تبصره 2 ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي، ترخيص س��ربازان حين خدمت جهت ادامه 

تحصيل در مقطع کارداني مجاز نمي باشد.
5( دانش��جوياني که تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيالت دانشگاهي 
)از ديپلم تا دکتري(، فقط يك بار )از تاريخ 90/8/22 به بعد( مجاز به انصراف مي باشند. مشروط به 
اينكه در سنوات اوليه تحصيلي انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد آن ها، بيش 

از يك سال سپري نشده باشد.
6( کارکنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند.

7( برابر تبصره 1 ماده 33 قانون، سنوات اوليه تحصيلي در مقطع کارداني پيوسته و ناپيوسته حداکثر 
2/5 سال مي باشد که برابر تبصره 2 همين ماده، با موافقت کميسيون موارد خاص دانشگاه و حوزه هاي 
ذيربط، اين مدت حداکثر يكس��ال به عنوان س��نوات ارفاقي با درخواست دانشگاه ظرف مدت سه ماه 
به دفتر پليس+10 قابل افزايش مي باشد. دانشجوياني که در مدت مذکور موفق به فراغت از تحصيل 
نشوند مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر نخواهند بود. همچنين در صورت عدم درخواست سنوات 

ارفاقي از سوي دانشگاه، سنوات تحصيلي دانشجو قابل افزايش نخواهد بود.
8( آن دس��ته از مشموالني که در دانش��گاه پذيرفته مي شوند، با درخواست معافيت تحصيلي از سوي 
دانشگاه مورد پذيرش به دفتر پليس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمايند، در صورت 

صدور مجوز ادامه تحصيل )معافيت تحصيلي( مي توانند در دانشگاه ثبت نام نمايند. 

سهميه  رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا: 
هر يك  از متقاضيان  متقاضي  سهميه  رزمندگان ، ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا مي توانند براساس  

شرايط خود که  در بندهاي  » الف « تا » ج « ذيل  آمده  است،  متقاضي  اين  سهميه  شوند:

الف( سهميه رزمندگان:
1- رزمندگاني که بر اساس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذکور در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد 
تسهيالت براي  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  بسيجي  به دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  از 
تاريخ  1359/6/31 لغايت  1367/6/31 حداقل  6 ماه  متوالي  يا متناوب  داوطلبانه  در مناطق  عملياتي 
 جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  حضور داشته اند، الزم  است  ضمن مراجعه به ارگان ذيربط )سازمان بسيج 
مستضعفين( نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات 
آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسيج مستضعفين مورد تأييد نهايي قرار گيرد. در صورت تأييد 
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نهايي توسط ارگان  ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش مي گردند.
متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سازمان بسيج مستضعفين،  الزم است پس از تكميل فرم 
مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت کدپيگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام 

و از اين رو الزم است آن را در محلي که در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده است درج نمايند.
تبصره 1: کدپيگيري 12 رقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون و يا پذيرش در 
هر سال متفاوت است. متقاضيان براي ثبت نام در هر مرحله با مراجعه به واحد مربوط ) به جز ستاد مشترک 

ارتش جمهوري اسالمي ايران( نسبت به دريافت کدپيگيري 12 رقمي مخصوص همان مرحله اقدام کنند.
تبصره 2: مناطق  عملياتي  بر اساس  مصوبات  شوراي  عالي  دفاع  تعيين  مي شود.

تبصره 3: مدت  حضور يا خدمت  در جبهه  موظفي س��ربازان  و پاس��داران  وظيفه  و همچنين  تعهدات  و 
مأموريت هاي  خدمتي  کارکنان وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  نظامي  در جبهه  و نيز طرح  6 ماهه  

دانشجويان  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، حضور داوطلبانه  تلقي  نمي شود. 
تبصره 4: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج، مشمول استفاده از سهميه 

رزمندگان نمي باشند.
تبصره 5: در صورتي که ارگان تاييدکننده متقاضيان ايثارگر) فرزند و همسر جهادگر(، وزارت جهاد کشاورزي 
باشد الزم است کد پيگيري 12 رقمي به صورت ترکيبي از کدملي فرد و عدد55 در ابتداي کدملي در محل 

مربوط درج گردد )مثال:0321644670 55( و نيازي به مراجعه به ارگان ذيربط ندارند.
2- آن  دس��ته از کارکنان کادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عالوه بر 
ميزان موظفي، که از تاريخ 1359/6/31 تا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پيوس��ته و يا 9 ماه ناپيوس��ته 
شرکت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأييد باالترين مقام هريك از 
نيروهاي مسلح )ستاد کل نيروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري 
اسالمي ايران »آج�ا«، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح »ودج�ا«، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران » ناج�ا«( مي توانند از مزاياي اين قانون اس��تفاده نمايند. اين افراد مي   توانند )به غبر از آجا( ابتدا 
به سازمان هاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل 
و کدپيگيري 12 رقمي را دريافت نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل 
نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد. متقاضيان مذکور الزم است بند 
مربوط به س��هميه خود را در تقاضانامه ثبت نامي عالمت گذاري کرده و نسبت به درج کدپيگيري 12 
رقمي در محل مربوط اقدام نمايند. در صورت تأييد نهايي توس��ط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان 

گزينش مي گردند.
تبصره: متقاضيان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان »آج��ا« الزم است براي دريافت کدپيگيري 

12 رقمي به نشاني اينترنتي: www.aja.ir مراجعه نمايند.

يادآوري مهم: 
متقاضيان  واجد شرايط که با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون  هاي  سنوات  گذشته  شرکت  کرده اند 
در اين مرحله آزمون الزم است براي  استفاده  از سهميه  رزمندگان برمبناي توضيحات فوق عمل نمايند.
ب( سهميه ايثارگران: »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان آنان«، »جانبازان زير 25% و همسر 
و فرزندان آنان«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان« و »همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثران« براي  
اس��تفاده  از س��هميه  ايثارگران  بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند 
همچنين»همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« ضمن عالمتگذاري 
بند مربوط، مي بايست کد12 رقمي خود را از ارگان ذيربط دريافت و در قسمت مربوط در تقاضانامه 
ثبت نامي درج نمايند. بديهي است در صورت تأييد سهميه ايشان از سوي ارگان ذيربط، در اين آزمون 
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در سهميه ايثارگران گزينش مي گردند.
با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران )1400-1396(« در تاريخ 1395/12/14 توس��ط مجلس شوراي اسالمي، ماده 90 اين قانون 
عالوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« و اصالحيه بعدي آن در ماده 47 »قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت )2(« در اين مرحله از آزمون، اجرا و 

گزينش متقاضيان براساس قوانين مذکور صورت مي گيرد. 
بر اساس قوانين فوق:

1- 25% ظرفيت هر کدرش��ته محل به »همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثران«، »آزادگان  و همسر و 
فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان« اختصاص دارد. )س��هميه ايثارگران 

25% ظرفيت(
2- 5% ظرفيت هر کدرش��ته محل نيز به »جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان آنان« و »همس��ر و 
فرزندان رزمندگان با حداقل ش��ش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد. )سهميه ايثارگران 

5% ظرفيت(
يادآوري: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي که سهميه 25% ايثارگران توسط متقاضيان مشمول سهميه 
فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5% ايثارگران که شرايط و حدنصاب الزم 
را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به متقاضيان سهميه 

آزاد اختصاص مي يابد.

يادآوري مهم:
1- بر اس��اس قوانين مذکور حدنصاب نم��ره ايثارگران )اعم از ايثارگران مش��مول ظرفيت 
25% و يا 5%( 70% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل و 
حدنصاب نمره رزمندگان 75% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزينش آزاد در هر کد 

رشته محل است.
2- ظرفيت در کدرشته محل هايي به سهميه هاي فوق تخصيص مي يابد که امكان گرد کردن رياضي 

براي آنها وجود داشته باشد.
3- سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه ها 

توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
4- بر اساس تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران 
داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1367/11/30 هيئت محترم وزيران، آن  
دسته  از متقاضياني که  با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يك بار در رشته هاي تحصيلي دوره  روزانه با 
آزمون يا بدون آزمون )براي پذيرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و براي پذيرفته شدگان سهميه 
 شاهد از سال 1376 به بعد( پذيرفته شده اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي 
ثبت نام کرده و يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذکور در هيچ دوره اي از اين آزمون اعم 
از روزانه، نوبت دوم)ش��بانه(، غيرانتفاعي، پيام نور، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي، دانشگاه 

آزاد اسالمي و ... را نخواهند داشت.
 5-بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه کميته مطالعه و برنامه ريزي کنكور، آن دسته از متقاضيان سنوات 
قبل که با استفاده از سهميه هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان با آزمون و يا بدون آزمون رشته هاي 
تحصيلي غير روزانه )دوره هاي نوبت دوم )شبانه( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پيام  نور، دانشگاه آزاد 
اسالمي، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي و ...( قرار 
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گرفته اند، در صورت انصراف از رش��ته قبولي خود فقط يك  بار، مجاز به اس��تفاده مجدد از سهميه هاي مربوط 
در اين آزمون خواهند بود. به عبارت ديگر اگر متقاضي يك بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره هاي 
غيرروزانه استفاده کرده باشد، صرفاً با انصراف از تحصيل مي تواند يك بار ديگر از سهميه استفاده نمايد. اما 
اگر متقاضي يك بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره هاي روزانه از سال 1368 به بعد استفاده کرده 

باشد ديگر حق استفاده از سهميه در هيچ دوره اي را ندارد.
ج( سهميه خانواده شهدا: خانواده معظم شهدا )پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد( براي  استفاده  از سهميه 
مزبور بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نموده و در صورت تأييد نهايي 

توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، در اين آزمون با سهميه خانواده شهدا گزينش مي گردند.

شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع غيرايراني:
اتب��اع غيرايران��ي متقاضي ثبت نام و ش��رکت در اين مرحله از آزمون، بايد عالوه بر ش��رايط عمومي و 
اختصاص��ي اين مرحله آزمون، داراي ش��رايط زير باش��ند و بن��د 16 در تقاضانام��ه ثبت نام اينترنتي 

عالمتگذاري نمايند:
1- متقاضيان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنما و همچنين اطالعيه هاي رسمي 
صادره از س��وي سازمان سنجش آموزش کشور و رعايت مقررات و ضوابط پذيرش بوده و در صورت 
عدم احراز ش��رايط مندرج در دفترچه راهنما و اطالعيه هاي صادره، عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد 

دفترچه راهنما، اطالعيه هاي صادره و قوانين مربوط پذيرفته نيست.
2- فقط اتباع غيرايراني مقيم کشور جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني، مجاز به شرکت در  اين مرحله 

از پذيرش مي باشند و در صورت شرکت اتباع غيرايراني مقيم ساير کشورها، پذيرش آنان »لغو« مي گردد.
3- متقاضيان تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در رشته ها، مقاطع و دوره هاي مختلف 

تحصيلي مشمول شرايط و ضوابط اين شيوه نامه مي باشند.
4- حداکث��ر مدت تحصيل مج��از اتباع غيرايراني در مقط��ع کارداني نظام جديد براي آن دس��ته از 
متقاضيان تحصيل که در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دوره مذکور 

پذيرفته شوند، 2 سال مي باشد.  
5- متقاضيان تحصيل غيرايراني مجاز به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي در مناطق غيرمجاز تردد و اس��كان اتباع غيرايراني نمي باشند. بديهي است در صورت پذيرش و 
اعالم قبولي متقاضيان غيرايراني در مناطق غيرمجاز، پذيرش آنان در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي مناطق مزبور، »لغو« شده و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از پذيرش اين دسته از متقاضيان 
معذور خواهند بود. توضيحات و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين متقاضيان، در درگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شده است.
6- پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي که منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود 
)از جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و غيرمجاز اکيداً ممنوع مي باشد. توضيحات و فهرست 

اين رشته ها، در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شده است.
7- متقاضيان تحصيل در هر يك از رشته هاي تحصيلي بايد واجد شرايط مقررات و ضوابط آزمون بوده 
و محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط مربوط، انتخاب نمايند، در غير اينصورت قبولي آنان لغو و از 

ثبت نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل مي آيد.
8- در صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبت نام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوه نامه، در 
هر مرحله از ثبت نام و تحصيل با تأييد و تشخيص اداره کل امور دانشجويان غيرايراني، از ادامه پذيرش 

و تحصيل متقاضي جلوگيري به عمل مي آيد.
9- جمهوري اس��المي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده متقاضيان 
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تحصيل )به استثناء همسر و فرزندان دانشجويان( ندارد.
10- متقاضيان تحصيل همانند پذيرفته ش��دگان ايراني، تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود.
11- پذيرفته ش��دگان غيرايراني  پذيرش مقطع کارداني نظام جديد در دوره هاي روزانه رش��ته هاي 
تحصيلي دانشكده ها و آموزشكده هاي فني وابسته به دانشگاه فني  و حرفه اي، موظف به پرداخت شهريه 

تحصيلي طبق مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها حداکثر تا 80 % شهريه دوره هاي نوبت دوم مي باشند.
12- پذيرش اتباع غيرايراني ورودي اين مرحله از پذيرش در مقطع کارداني نظام جديد، ملزم به دارا 

بودن مدرک ديپلم از مدارس عادي و بين المللي مستقر در جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
13- مدارک ديپلم صادره از مدارس جمهوري اسالمي ايران متقاضيان تحصيل، بايد به تأييد وزارت 

آموزش و پرورش رسانده شود.
14- متقاضي��ان غيرايراني جه��ت ورود به دوره هاي کارداني نظام جدي��د در کليه دوره هاي مختلف 

تحصيلي، نياز به شرط معدل ندارند.
15- اتباع غيرايراني مقيم کشور جمهوري اسالمي ايران در اين مرحله از پذيرش، ملزم به ارائه يكي از 

مدارک معتبر اقامتي يا شناسايي زير مي باشند:
1-15- گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.

2-15- دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.
3-15- کارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در همان س��ال، براس��اس اعالم اداره کل امور 

اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور.
4-15- آخرين کارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور.
16- پذيرش و ثبت نام اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مرکز جامعه المصطفي)ص( العالميه بر 
اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مرکز بالمانع بوده و ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ 

گذرنامه و رواديد تحصيلي و اقامت قانوني مي باشد.
17- اتباع غيرايراني متقاضي تحصيل در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع 
تحصيلي در دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه( و ساير مؤسسات آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران، ممنوع 
مي باشد و چنانچه در حين تحصيل متقاضيان، محرز گردد که دانشجو داراي مدرک کارداني پيوسته بوده و 
مجدداً با شرکت در اين مرحله از آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از ادامه تحصيل وي 
ممانعت به عمل آمده و اخراج مي گردد. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل تحصيل دانشجويان مذکور 

در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه مي باشند.
18- تحصيل همزمان متقاضيان غيرايراني در مؤسسات آموزش عالي و يا مراکز جامعه المصطفي)ص( 

العالميه و مرکز آموزش عالي اهل بيت)ع( ممنوع مي باشد.
19- دانشجويان غيرايراني به دليل تابعيت غيرايراني مشمول قانون نظام وظيفه نمي باشند.  

20- چنانچه پذيرفته شدگان در هنگام تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، گزينه اتباع غير ايراني )بند 
16 تقاضانامه( را عالمت نزده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.

21- اتباع غيرايراني متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني 
و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1400، در صورت دارا بودن شرايط اعالم شده، 
الزم است در زمان ثبت نام با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 
www.sanjesh.org و ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نمايند؛ که 
پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در پايگاه اطالع رساني سازمان، به اين دسته از متقاضيان يك 
کد پيگيري 13 رقمي داده خواهد شد که متقاضی مي بايست اين کد را دقيقاً در محل مخصوصي که 

در بند 16 تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، پيش بيني شده است درج نمايند.
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شرايط و ضوابط تحصيل در دوره  نوبت دوم )شبانه(  دانشکده ها و آموزشکده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي: 

الف( دانش��جويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و 
حرفه اي، در صورت  وجود امكانات و تأمين بودجه و مي توانند با سپردن  تعهد محضري  به  منظور تعيين  

بازپرداخت  بدهي ، ازتسهيالت  رفاهي  استفاده  نمايند.
ب ( دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه (  تابع  مقررات  آموزشي  دانشجويان  دوره  روزانه  خواهند بود، مگر 

در مواردي  که  در آيين نامه  طرح  ايجاد دوره  نوبت دوم )شبانه ( مستثني  شده باشد.
ج  ( انتقال  دانشجويان  دوره هاي  نوبت دوم )شبانه ( به  دوره هاي  روزانه  ممنوع  مي باشد.

تبصره: انتقال و تغيير گرايش تحصيلي دانش��جويان دوره نوبت دوم )شبانه(، منحصراً براي دوره نوبت 
دوم )ش��بانه( و در محدوده گرايش هاي مربوط به مجموعه ثبت نامي که در آن ش��رکت نموده اند و با 

رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط امكان پذير خواهد بود.
د ( طول دوره تحصيلي در مقطع تحصيلي کارداني برابر ضوابط مربوط خواهد بود. 

ه   ( مقررات دوره هاي نوبت دوم )ش��بانه( دانش��كده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و 
حرفه اي، تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.

و ( برنامه هاي  آموزشي  دوره  نوبت دوم )شبانه  ( عيناً همان برنامه هاي  آموزشي  دوره هاي  روزانه  است . 
ز ( ساعت تشكيل کالس هاي دوره نوبت دوم )شبانه( با نظر دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش 

دانشگاه فني و حرفه اي، محل پذيرش تعيين و اعالم مي شود. 
ح( تعيين  سقف  واحدهاي  درسي  براي  هر نيمسال  تحصيلي  با توجه  به  ساير ضوابط و مقررات  در اختيار 

شوراي  آموزشي  دانشكده و يا آموزشكده تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي  ذيربط خواهد بود.
ط( از پذيرفته شدگان در دوره  نوبت دوم )شبانه( دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه 
فني و حرفه اي مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه  اخذ خواهد شد. متقاضيان الزم 
است براي اطالع از ميزان شهريه هاي ثابت و متغير در گروه هاي آموزشي مختلف به پايگاه اطالع رساني 

دانشگاه فني و حرفه اي مراجعه نمايند.

شرايط و ضوابط تحصيل  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  غيرانتفاعي:

ال�ف( در آزمون دوره هاي کارداني نظام جديد س��ال 1400 دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي 
غيرانتفاعي در 15 مجموعه ثبت نامي به شرح جدول شماره )2(، صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل 

کل ديپلم( دانشجو مي پذيرند:
جدول شماره )2(- مجموعه هاي ثبت نامي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دانشگاهها و موسسات 

آموزش عالي غيرانتفاعي

كد و نام مجموعه ثبت 
نامي

كد و نام مجموعه ثبت 
نامي

كد و نام مجموعه
 ثبت نامي

كد و نام مجموعه ثبت 
نامي

43- امور دامي34- امور اداري22-عمران11- الكترونيك 

48- امور زراعي و باغي35- تربيت کودک و مديريت خانواه25- صنايع شيميايي15- ساخت و توليد

59-صنايع دستي37- طراحي و دوخت27- متالورژي18- صنايع فلزي

--40- نقاشي29- معدن 20- صنايع چوب و مبلمان 

ب( مؤسسات  آموزش  عالي  غيرانتفاعي  به صورت نظام  واحدي  و براساس  نظام  آموزشي  وزارت  علوم ، 
تحقيق��ات  و فن��اوري  خواهد بود و برمبناي مدارک دانش آموختگان ضواب��ط وزارت  علوم ، تحقيقات  و 

فناوري  اعطا خواهد شد.
ج( از پذيرفته ش��دگان مؤسسات غيرانتفاعي مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه  
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اخذ خواهد ش��د. متقاضيان الزم اس��ت براي اطالع از ميزان ش��هريه هاي ثابت و متغير در گروه هاي 
آموزشي مختلف به پايگاه اينترنتي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مراجعه نمايند.

د ( مؤسس��ات  آم��وزش  عالي  غيرانتفاعي  هيچگونه  تعه��دي  در قبال  تأمين  مس��كن ، خوابگاه  و غذاي  
دانشجويان  ندارند.

ه    ( دانشجويان  مؤسسات  آموزش  عالي  غيرانتفاعي  تابع  مقررات  آموزشي  دانشجويان  مؤسسات  آموزش  
عالي  مي باشند، مگر در مواردي  که  در آيين نامه  طرح  ايجاد مؤسسات  ذيربط مستثني  شده  است .

و( دانش��جويان  در صورت تخصيص بودجه مي توانند از وام  تحصيلي  مطابق  با آيين نامه  وزارت  علوم ، 
تحقيقات  و فناوري  استفاده  نمايند.

ز( انتقال و تغيير رشته در مجموعه هاي ثبت نامي دانشجويان، در صورت موافقت مؤسسات آموزش 
عالي غيرانتفاعي محل تحصيل، منحصراً به مؤسسات غيرانتفاعي با رعايت ضوابط و آيين نامه هاي مربوط 

امكان پذير خواهد بود.
ح( متقاضياني  که  با عالمتگذاري  بند 29 تقاضانامه  ثبت نام  اينترنتي، با توجه به رش��ته هاي مندرج 
در قسمت الف )همين بند( عالقه مندي  خود را به  شرکت  در گزينش  رشته هاي  تحصيلي  مؤسسات  
آم��وزش  عالي  غيرانتفاعي  اع��الم  مي نمايند پس از خري��د اينترنتي کارت مؤسس��ات غيرانتفاعي، 
مي توانند رش��ته  يا رشته هاي  تحصيلي  مورد نظر خود را از جداول مندرج در صفحات 39 تا 185 
اس��تخراج و به همراه س��اير کدرشته  محل هاي انتخابي، در بند 37 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي 

درج نمايند.

انتخاب  رشته:
هر متقاضی  می تواند حداقل يك و حداکثر 50 کدرشته  محل  تحصيل  را )اعم از دوره هاي روزانه، نوبت 
دوم )شبانه( و در صورت اعالم عالقه مندي، از مؤسسات غيرانتفاعي( با توجه  به  مجموعه ثبت نامي در 
صورت وجود و رعايت  ضوابط زير از جداول  مندرج در صفحات 39 تا 185 با اولويت  دلخواه  در محل 

مشخص شده در بند 37  تقاضانامه  درج  نمايد. 
 متقاضيان در انتخاب مجموعه ثبت نامي، مي بايست به مندرجات جدول مربوط به عناوين ديپلم هاي 
مرتبط )جدول شماره 5 مندرج در صفحات 29 تا 35 دفترچه( دقت نموده و با توجه به کد ديپلم هاي 

مجاز مندرج در جدول مزبور، يكي از مجموعه هاي ثبت نامي را انتخاب نمايند. 
 با توجه به امتياز س��هميه بومی که برای متقاضيان هر اس��تان در رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم 
)شبانه( )به استناد توضيحات صفحات 25 تا 28 »ظرفيت پذيرش و نحوه گزينش و سهميه بومي«( در 
دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي اختصاص يافته است، توصيه  می شود 
هر متقاضی  اولين  انتخاب   خود را از کدرشته محل  دوره های روزانه و يا نوبت دوم )شبانه( دانشكده ها و 

آموزشكده های  تحت پوشش دانشگاه فنی  و حرفه ای  واقع  در استان  بومی  خود انتخاب  نمايد. 
 استان  بومی  متقاضی، همان  استان  محل  اخذ ديپلم  متقاضی  می باشد که  در بند 19 تقاضانامه  ثبت نام  

اعالم  شده است .

ظرفيت  پذيرش، نحوه  گزينش  و سهميه  بومی: 
الف( ظرفيت  پذيرش  دانشجو در آزمون  دوره  هاي کاردانی  نظام  جديد )دانشكده ها و آموزشكده هاي 
تحت پوش��ش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات غيرانتفاعي( سال 1400 در جداول صفحات 39 تا 

185 درج شده است.
ب( متقاضيان  اعم  از دانش آموختگان شاخه  فنی  و حرفه ای  )نظام  قديم  و جديد( و شاخه  کاردانش  و يا شاخه نظري 
با رعايت  موارد مندرج در جدول  ش��ماره  )5( حق  انتخاب  کدرش��ته های  مربوط به دوره هاي روزانه و نوبت دوم 

)شبانه( و در صورت اعالم عالقه مندي از رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را دارا می باشند.
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با توجه به توضيحات مندرج در صفحه 24  پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي نوبت دوم )شبانه( 
مطابق ضوابط، ملزم به پرداخت تمامي هزينه هاي تحصيلي خود بوده و به اين قبيل پذيرفته شدگان به 

استثناي وام شهريه )در صورت تأمين اعتبار و طبق آيين نامه( خوابگاه و وام تحصيلي تعلق نمي گيرد.
تبصره 1- اس��تفاده از س��هميه بومی در هر يك از رشته هاي تحصيلي منوط به کسب حد نصاب نمره 
علمی در کدرشته مربوط خواهد بود )استان  بومی  متقاضی، همان  استان  محل  اخذ ديپلم  او می باشد که 

 در بند 19 تقاضانامه  ثبت نام  اعالم  نموده  است (.
تبصره 2- پس از کس��ر 25% و 5% سهميه ايثارگران، حدود 70%ظرفيت در رشته هاي تحصيلي دوره 
روزانه هر يك از دانشكده ها و يا آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه اي مستقر در استان هاي: 
اردبيل، ايالم، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، خراس��ان جنوبي، خراسان شمالي، خوزستان، سيستان و 
بلوچس��تان، کردستان، کهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان، با رعايت موضوع ذکر شده براي رشته هاي 

مندرج در تبصره 4 ذير، به متقاضيان بومي اختصاص مي يابد.
تبصره 3- در ساير استان ها پس از کسر 25% و 5% سهميه ايثارگران، حدود 50% ظرفيت رشته هاي تحصيلي 
دوره روزانه دانش��كده ها و يا آموزش��كده هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه اي مستقر در اين استان ها، با 

رعايت موضوع ذکر شده براي رشته هاي مندرج در تبصره 4  به متقاضيان بومي اختصاص مي يابد.
تبصره 4- رشته هاي داراي جنس پذيرش پسران: 11(  ارتباطات و فناوری اطالعات، برق � الكترونيك 
و ابزاردقيق، تعمير و نگهداری تجهيزات پزش��كی، الكترونيك و مخابرات دريايي، 12( برق � قدرت 
)گراي��ش توزيع(، برق � قدرت )گرايش پس��ت و انتقال(، نصب و تعمير آسانس��ور و پله برقی، تعمير 
و نگهداري ماش��ين هاي الكتريكي، 14( س��خت افزار کامپيوتر، فناوری اطالعات، 15( نقش��ه کش��ي 
صنعتي،17( مكانيك ماش��ينهاي صنعتي، خدمات پس از فروش خودرو، کنترل کيفيت خودرو، تعمير 
و نگهداري خودرو، 18(صنايع فلزي، جوش��كاري، 19( تبريد، گازرسانی، 20( صنايع چوب و مبلمان، 
21( چاپ، 22( راهس��ازی، نقش��ه برداري، اجراي س��اختمانهاي بتوني 23( شهرس��ازی،  25(صنايع 
ش��يميايي، شيمي آرايشي و بهداش��تي، بهره برداری پااليش گاز، 26( صنايع نساجي،27( ريخته گري، 
28( سراميك صنعتي، 29( استخراج معدن، 30( ناوبري، مكانيك موتورهاي دريايي، 33( حسابداری 
)گرايش مالی(، حس��ابداری )گرايش صنعتی(، حس��ابداری )گرايش حسابرسي(، حسابداری )گرايش 
ماليات��ي(، 34( اموراداري، 39( فتوگرافيك گرافيك، فتوگرافيك عكاس��ي، 43( فناوري پرورش دام، 
امور دامي- تكنولوژي پرورش طيور، بهداشتيار دامپزشكي، تكثير و پرورش آبزيان گرايش آبزيان آب 
شيرين، پرورش زنبور عس��ل، 48( فناوري توليدات باغي، فناوري توليدات زراعي،گياه پزشكي، توليد 
ق��ارچ هاي خوراکي، توليد و بهره برداری ازگياهان داروي��ی و معطر، فناوري گل و گياهان زينتي،50( 
مكانيك ماشين هاي کشاورزي، آبياري-انتقال و توزيع آب کشاورزی، 51( صنايع غذايي،53( هتلداري، 
54( حمل و نقل جاده اي، ترافيك ش��هري، 55( مكاترونيك صنعتي، 56( انيميش��ن، 58( نگهداري و 
مرمت ساختمان، 59( هنرهاي چوبي، طراحي و ساخت طال و جواهر،60( انرژي تجديدپذيرخورشيدي، 
و رش�ته هاي داراي جنس پذيرش دختران: 11( الكترونيك عمومي، ارتباطات و فناوري اطالعات، 14( 
سخت افزار کامپيوتر، فناوری اطالعات، شبكه هاي کامپيوتري، 15( نقشه کشي صنعتي 23( شهرسازی، 
25( صنايع ش��يميايي، شيمي آرايش��ي و بهداشتي، 28( س��راميك صنعتي، 33( حسابداری )گرايش 
مالی(، حس��ابداری )گرايش حسابرسی(، حسابداری )گرايش مالياتي(، 37( طراحی پوشاک،34( امور 
اداري،37( طراحي پوش��اک،  39( فتوگرافيك عكاسي، هنرهاي تجس��مي گرافيك،40( نقاشي، 48( 
تولي��د و بهره برداري گياهان داروي��ي و معطر، فناوري گل و گياهان زينت��ي، 51( صنايع غذايي، 53( 
هتلداري، 56( انيميش��ن، 59( فرش دس��تباف، قلم زني و طراحي و س��اخت طال و جواهر، 60( انرژي 
تجديدپذيرخورشيدي، به دليل محدود بودن تعداد رشته محل در كشور، مشمول سهميه بومي نخواهند 

بود.
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تبصره 5- در هر کدرشته محل دوره نوبت دوم )شبانه( پس از کسر 25% و 5% سهميه ايثارگران، حدود 
80% ظرفيت پذيرش به متقاضيان بومي اختصاص مي يابد.

ج( با توجه به اينكه در مجموعه ثبت نامي تربيت بدني )كد مجموعه ثبت نامي 38(، پذيرش دانشجو 
به صورت متمرکز انجام خواهد شد و آزمون عملي از متقاضيان اين رشته به عمل نخواهد آمد، توصيه 
مي شود متقاضياني که داراي شرايط ذيل مي باشند، نسبت به انتخاب کد رشته  محل هاي اين مجموعه 
ثبت نامي اقدام نمايند. بديهي است چنانچه متقاضي از سالمت کامل جسماني و شرايط زير برخوردار 

نباشد، قادر به ادامه تحصيل در اين رشته نخواهند بود.
 شرايط رشته تربيت بدني: 1- حداقل  طول  قد براي  برادران  165 سانتيمتر به  باال و براي  خواهران  158 
سانتيمتر به  باال. تبصره: قهرمانان  تيم  ملي  در مورد مذکور )قد( مستثني مي باشند. 2- حداقل  ديد چشم 

7/10 )هفت دهم(.س 3- داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي از مراجع ذيربط.

نحوه پذيرش:
1- پذي��رش دانش��جو براي 5 مجموعه ثبت نام��ي در دوره هاي کارداني نظام جديد دانش��گاه فني و 
حرفه اي و مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي س��ال 1400 از طريق آزمون انجام مي پذيرد که نام 
رشته ها، مواد و ضرايب امتحاني آن در جدول شماره )7( مندرج در صفحه 36 قيد شده است و در ساير 
رشته هاي مندرج در اين دفترچه، صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)معدل کل ديپلم( انجام مي پذيرد. 
همچنين دانش آموزان داراي ديپلم ش��اخه نظري مي توانند در مجموعه هاي ثبت نامي متناسب با نوع 
ديپلم خود )براس��اس جدول 5( در دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات 
آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1400 و يا رشته هاي پذيرش صرفاٌ براساس سوابق تحصيلي )معدل کل 

ديپلم(  شرکت نمايند.
متقاضيان داراي شاخه نظري فقط مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي كارداني ناپيوسته مي باشند که 

درکنار عنوان هر مجموعه ثبت نامي در جداول رشته محل ها مشخص گرديده است.
2- پذيرش دانش��جو در برخي از مجموعه هاي ثبت نامي، صرفاً بر اس��اس س��وابق تحصيلي )معدل 
کل ديپلم( انجام مي پذيرد. اين رش��ته ها ش��امل: 11- الكترونيك، 15- ساخت و توليد، 18- صنايع 
فلزي، 19- تأسيس��ات مكانيك��ي، 20- صنايع چوب و مبلمان، 21- چاپ، 22- عمران)س��اختمان(، 
23- معماري، 25- صنايع ش��يميايي، 26- صنايع نساجي، 27-متالورژي، 28-سراميك، 29- معدن، 
30- عل��وم دريايي، 34- امور اداري، 35-تربيت ک��ودک و مديريت خانواده،37- طراحي و دوخت، 
39- گرافيك، 40-  نقاش��ي، 43- امور دامي، 48- امور زراعي و باغي، 50- ماش��ين هاي کشاورزي، 
51- صنايع غذايي،  53- هتلداري و گردشگري، 54- حمل و نقل، 55- مكاترونيك، 56- پويانمايي، 
58- معماري داخلي  59- صنايع دستي و  60- انرژي تجديدپذيرخورشيدي، مي باشد. متقاضيان اين  
مجموعه هاي ثبت نامي در اين مرحله، فقط بايد ثبت نام و انتخاب رشته نمايند و آزمون براي اين دسته از 

متقاضيان برگزار نخواهد شد و مالك پذيرش آنان معدل كل ديپلم خواهد بود.  
 

يادآوري هاي  مهم :

1- دانش��جويان اخراجی نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافی پس  از تسويه  حساب  کامل  
با مؤسس��ه  ذيربط و همچنين اداره  کل  امور دانش��جويان  داخل  و صندوق  رفاه  دانشجويان  و در صورت  
 نداش��تن  مش��كل  نظام  وظيفه  )برای  برادران( اجازه ثبت نام در اين مرحله از آزمون را خواهند داشت. 
بديهی  است  اين  دسته  از متقاضيان  می توانند تمامي تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  تحصيالت  به  صورت  

يكجا به  انجام  برسانند.
2- بعد از اعالم قبولي، تغيير رشته در ديگر مجموعه هاي ثبت نامي امكان پذير نيست ولي تغيير گرايش 
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در س��اير گرايش��هاي رش��ته تحصيلي قبولي متقاضيان، با توجه به جدول 5  و با رعايت ساير ضوابط، 
امكان پذير مي باشد.

3- دانشكده ها و آموزشكده های  تحت پوشش دانشگاه فنی  و حرفه ای  و مؤسسات غيرانتفاعي، تعهدی 
در قبال تأمين مس��كن و خوابگاه و يا پرداخت کمك هزينه تحصيلی به دانش��جويان ندارند. ضمناً در 
خصوص خوابگاه هاي دانشكده ها و آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه اي نظر متقاضيان را 

به توضيحات جدول )9( معطوف مي دارد.
4- مس��ئوليت ناش��ي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم ش��ده در اين دفترچه براي هر رشته 
تحصيلي به  عهده متقاضی مي باشد و موضوع خالف يا عدم رعايت ضوابط و شرايط )سهوي يا عمدي( 
در هر مرحله اي  از آزمون )ثبت نام ، پذيرفته شدن ، حين  تحصيل  در دانشگاه  و ...(  مشخص شود، قبولي 

وي در دانشگاه يا مؤسسه آموزشي ذيربط »لغو« و از ادامه تحصيل او ممانعت مي گردد.
5- تش��كيل کالس در مراکز وابس��ته به دانش��گاه فنی و حرفه ای، منوط به حد نصاب رسيدن تعداد 
پذيرفته شدگان برای تشكيل دوره خواهد بود. در صورت عدم تامين حد نصاب ثبت نام شدگان جهت 
تشكيل کالس، مسئولين دانشگاه فنی وحرفه ای )اداره کل  خدمات آموزشی دانشگاه و روسای استانی(
در حد مقررات اهتمام خواهند نمود و اين دسته از پذيرفته شدگان بر حسب مورد با رعايت مقررات 
نقل و انتقال از جمله انتقال به مراکز تابعه همراه با تغيير نوبت پذيرش ) در صورت عدم کسب نمره 

الزم مرکز مقصد( يا مؤسسات غير انتفاعی  انتقال دائم خواهند شد.
6- تش��كيل کالس منوط به حدنصاب رس��يدن تعداد پذيرفته شدگان براي تشكيل دوره خواهد بود، 
يادآور مي گردد در صورت عدم تأمين حدنصاب ثبت نام ش��دگان جهت تش��كيل کالس، مؤسس��ات 
غيرانتفاعي در حد مقدورات اهتمام خواهند نمود؛ و اين دسته از پذيرفته شدگان بر حسب مورد به ساير 

مؤسسات غيرانتفاعي که مجري رشته مورد نظر باشند، ميهمان دائم و يا منتقل خواهند شد.
7- بعد از اتمام ثبت نام و دريافت ش��ماره پرونده 6 رقمي و کد رهگيري 16 رقمي ثبت نام، هرگونه 
تغيير در مندرجات  فرم  تقاضانامه  فقط از طريق درگاه اطالع رساني سازمان و در زمان مقرر امكان پذير 
مي باش��د و به درخواس��ت هاي کتبي ترتيب  اثر داده نخواهد ش��د؛ لذا متقاضيان  بايد در زمان تكميل 
اطالعات تقاضانامه نهايت دقت را به کار گيرند. ضمناً متقاضيان توجه داشته باشند پس از پايان ثبت نام 
و دريافت کد رهگيري مي توانند در قس��مت مش��اهده و چاپ اطالعات ثبت نام��ي، اطالعات فردي و 

تحصيلي و آزموني خود را مشاهده و از آن پرينت تهيه نمايند.
8- متقاضي��ان در صورت لزوم مي توانند با ش��ماره تلفن : 42163-021 تم��اس حاصل نموده و يا با 
صندوق پستي: 1365-15875 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور با ارسال مدارک مستند 

مكاتبه کنند.
9- باتوجه به عدم پذيرش حضوری متقاضيان در اين سازمان و برای تسريع در ثبت و بررسی درخواستها 
به صورت الكترونيكی، متقاضيان می توانند به سيستم پيشخوان خدمات الكترونيكی سازمان سنجش 
آموزش کش��ور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواس��ت خود را به همراه 
مستندات الزم ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضي شماره نامه و کدرهگيری از طريق پيام 
کوتاه ارس��ال می شود. متقاضيان می توانند پس از دريافت شماره و کد رهگيری از طريق پيام کوتاه، 
به پورتال رهگيری الكترونيكی مكاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين 

وضعيت درخواست خود مطلع شوند.
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400سال(بدون آزمون) » براساس سوابق تحصيليصرفاً « نامي با شيوه پذيرشهاي ثبتمجموعه -)3( جدول شماره
  و نام مجموعه ثبت نامي كد  و نام مجموعه ثبت نامي كد  و نام مجموعه ثبت نامي كد  و نام مجموعه ثبت نامي كد

  حمل و نقل -54  طراحي و دوخت -37  صنايع شيميايي -25  الكترونيك  -11
 مكاترونيك -55  گرافيك -39  صنايع نساجي -26  ساخت و توليد -15
  پويانمايي -56  نقاشي -40  متالورژي -27  صنايع فلزي -18
 داخليمعماري  -58  امور دامي -43  سراميك-28  تاسيسات مكانيكي -19
  صنايع دستي-59  امور زراعي و باغي -48  معدن -29   مبلمانصنايع چوب و  -20
  انرژي تجديد پذير خورشيدي-60  هاي كشاورزيماشين -50  علوم دريايي -30  چاپ -21
  --  صنايع غذايي-51  امور اداري -34  عمران-22
  --  گردشگريهتلداري و  -53  تربيت كودك و مديريت خانواده -35  معماري-23

  
  1400سال» با آزمون  « نامي با شيوه پذيرشهاي ثبتمجموعه -)4( جدول شماره

  و نام مجموعه  كد
  ناميثبت

  و نام مجموعه  كد
  ناميثبت

  و نام مجموعه  كد
  ناميثبت

  و نام مجموعه  كد
  ناميثبت

  و نام مجموعه  دك
  ناميثبت

  تربيت بدني -38 حسابداري -33 خودرومكانيك  -17 كامپيوتر -14  الكتروتكنيك -12
  
  

  1400نام سال هاي مقطع كارداني و ديپلم هاي مجاز به ثبتنامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  نظريشاخه 

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه

نظام قديم با كد   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه
  رايانه اي مجازي

نظام سالي و ترمي 
واحدي  با كد 

  اي ديپلمرايانه
نظام جديد 

  6ـ3ـ3

11  

ك
وني
كتر

ال
  

  الكترونيك عمومي

 -  پيوسته

 4001 -الكترونيك 
الكترونيك و  ---

مخابرات دريايي 
4170  

 -الكترونيك 
1201 - 1200    

الكترونيك و 
مخابرات 

 -دريايي 
1361-1360  

 -الكترونيك 
71410      

الكترونيك و 
مخابرات 

 -دريايي 
71420  

8032 8031 8030 8029 
8036 8035 8034 8033 

 8037 8038 8039 8040  راديو و تلويزيون -الكترونيك 
8044 8043 8042 8041 

 8651 8663 9017 9019  الكترونيك و مخابرات دريايي
9124 9029 9021 9020 

  ارتباطات و فنّاوري اطالعات

  ناپيوسته
رياضي 
  فيزيك
15000  

9311 9248 9133 9132 
9708 9525 9382 9381 

تعمير و نگهداري تجهيزات 
  پزشكي

9853 9784 9762 9709 
9932 9912 9900 9884 

  برق ـ الكترونيك و ابزار دقيق

9964 9215 6215 9935 
9968 9967 9966 9965 
62151 9972 9971 9970 
99701 99671 99661 99641 

      99711 

12  

ك
كني

روت
كت
ال

  
 -  پيوسته  الكتروتكنيك

و  برق
 -الكتروتكنيك 

4010  
الكتروتكنيك 

- 1210-1211  
الكتروتكنيك 

- 71310  

8004 8003 8002 8001 
8008 8007 8006 8005 
8012 8011 8010 8009 
8016 8015 8014 8013 

  قدرت گرايش توزيع -برق 

  ناپيوسته
رياضي 
  فيزيك
15000  

8020 8019 8018 8017 
8024 8023 8022 8021 
8028 8027 8026 8025 
8667 8554 8553 8552 

قدرت گرايش پست و  -برق 
  انتقال

9073 9072 9071 9070 
9125 9091 9085 9084 
9140 9139 9138 9137 
9247 9209 9208 9165 

تعمير و نگهداري ماشين هاي 
  الكتريكي

9371 9312 9307 9299 
9375 9374 9373 9372 
9711 9710 9377 9376 
9851 9714 9713 9712 

نصب و تعمير آسانسور و پله 
  برقي

9885 9879 9875 9852 
9970 9911 9902 9899 
9957 9910 6241 9971 
9960 9959 9962  9958 
9969 9963 99591  9961 
99621 99601 99691  99581 

      99631 

14  

وتر
مپي

كا
  

  افزارنرم كامپيوتر  
  -  پيوسته

 -كامپيوتر  -
2500 – 2501  

شبكه و 
افزار رايانه نرم
– 68810  

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

  فنّاوري اطالعات
8050 8049 8048 8047 
8054 8053 8052 8051 
8672 8057 8056 8055 

  هاي كامپيوتريشبكه

  ناپيوسته
رياضي 
  فيزيك 
15000   

9093 9057 8778 8673 
9317 9283 9282 9199 
9746 9745 9500 9425 

  افزار كامپيوترسخت 

9750 9749 9748 9747 
9855 9854 9835 9834 
61401 61381 61371 9856 
62331 62322 62321 61402 

  62731 62721 62332 
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400نام سال ثبتهاي مقطع كارداني و ديپلم هاي مجاز به نامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره ادامه
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  شاخه نظري

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه

نظام قديم با كد   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه
  رايانه اي مجازي

و ترمي  نظام سالي
واحدي  با كد 

  اي ديپلمرايانه
نظام جديد 

  6ـ3ـ3

15  

يد
تول

 و 
ت
اخ
س

  

  ساخت و توليد

  -  پيوسته

 -ماشين ابزار 
 -سازي قالب

 -مكانيك عمومي 
ماشين افزار و 
 -مكانيك عمومي 

 -تراشكاري 
 - 4020 -فلزكاري 

كشي صنعتي نقشه
– 4030  

ساخت و توليد 
- 1121 - 1120 
نقشه كشي  -

- 1111 عمومي
1110  

 –ماشين ابزار 
71510  

6197 6103 6102 6101 
6201 6200 6199 6198 
6248 6206 6203 6202 
8183 8182 8181 8180 
8189 8188 8187 8184 
8193 8192 8191 8190 
8203 8197 8196 8194 

  نقشه كشي صنعتي

8207 8206 8205 8204 
8216 8215 8213 8210 
8221 8219 8218 8217 
8226 8225 8223 8222 
8234 8232 8231 8229 
8586 8577 8576 8575 
9098 9092 9077 8587 

  طراحي صنعتي

9135 9126 9107 9099 
9309 9251 9212 9211 
9386 9385 9384 9383 
9391 9390 9388 9387 
9828 9807 9806 9755 
9939 9833 9832 9830 
61981 61971 61021 61011 
62031 62021 62001 61991 

   62481 62061 

17  
درو

خو
ك 

اني
مك

  

  -  پيوسته  مكانيك خودرو

  4040 –اتومكانيك 

مكانيك 
 1140 -خودرو 

- 1141 - 
مكانيك 

موتورهاي 
 -دريايي 

1350 – 1351  

مكانيك 
 -خودرو 
71610 - 

مكانيك 
موتورهاي 

 -دريايي 
71630  

6115 6114 6113 6102 
6120 6119 6118 6116 
6236 6207 6122 6121 
8309 8308 8307 6239 

  ماشين هاي صنعتيمكانيك 

  ناپيوسته
رياضي 
  فيزيك
15000    

8313 8312 8311 8310 
8317 8316 8315 8314 
8321 8320 8319 8318 
8325 8324 8323 8322 

  خدمات پس از فروش خودرو
8329 8328 8327 8326 
8333 8332 8331 8330 
8337 8336 8335 8334 
8341 8340 8339 8338 

  كنترل كيفيت خودرو
8345 8344 8343 8342 
9128 8779 8671 8656 
9219 9216 9206 9129 
9407 9310 9287 9254 

  تعمير و نگهداري خودرو

9411 9410 9409 9408 
9721 9720 9528 9527 
9756 9729 9728 9722 
9896 9895 9868 9867 
61141 61021 9898 9897 
62361 61221 61211 61151 

    62391 

18  

زي
 فل
يع
صنا

  

  جوشكاري

  -  پيوسته
 -صنايع فلزي 

صنايع فلزي و 
 –مكانيك عمومي 

4050  

 -صنايع فلزي 
1130 – 1131  

 -صنايع فلزي 
71530  

6194 6193 6192 6111 
6211 6204 6196 6195 
6244 6243 6213 6212 
8130 8129 6246 6245 
8134 8133 8132 8131 
8138 8137 8136 8135 
8142 8141 8140 8139 
8146 8145 8144 8143 
8150 8149 8148 8147 
8154 8153 8152 8151 
8158 8157 8156 8155 
8162 8161 8160 8159 

  صنايع فلزي

8166 8165 8164 8163 
8170 8169 8168 8167 
8174 8173 8172 8171 
8178 8177 8176 8175 
8669 8665 8664 8179 
9074 8731 8730 8704 
9250 9249 9207 9075 
9406 9405 9313 9305 
9760 9533 9532 9528 
9903 9876 9875 9874 
62451 61931 61921 9913 

    62671 
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400نام سال ديپلم هاي مجاز به ثبت هاي مقطع كارداني ونامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره ادامه
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  شاخه نظري

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه

نظام قديم با كد   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه
  اي مجازي رايانه

نظام سالي و ترمي 
واحدي  با كد 

  اي ديپلمرايانه
نظام جديد 

  6ـ3ـ3

19  

كي
اني
مك

ت 
سا

سي
تأ

  

  حرارت مركزي و تهويه مطبوع

 -  پيوسته

تأسيسات حرارتي 
 -و برودتي  

تأسيسات تهويه و 
تأسيسات  -تبريد 

بهداشتي و 
  4060 –حرارتي 

 -تأسيسات 
1150- 1151  

تأسيسات 
 -مكانيكي 
71320  

6111 6110 6109 6108 
6209 6208 6205 6112 
6262 6261 6235 6210 
6266 6265 6264 6263 
8264 8263 8262 6267 
8268 8267 8266 8265 
8272 8271 8270 8269 

  تبريد

8276 8275 8274 8273 
8280 8279 8278 8277 
8284 8283 8282 8281 
8288 8287 8286 8285 
8292 8291 8290 8289 
8296 8295 8294 8293 
8591 8590 8589 8588 

  ناپيوسته  گازرساني
رياضي 
  فيزيك 
15000   

8595 8594 8593 8592 
8600 8598 8597 8596 
9218 9214 9167 9149 
9395 9316 9289 9259 
9399 9398 9397 9396 
9892 9878 9877 9526 
9932 9931 9930 9929 
62051 61081 9934 9933 

   62671 62641 

20  
ان
بلم

و م
ب 

چو
ع 
ناي
ص

  
  -  پيوسته  صنايع چوب و مبلمان

-صنايع چوب 
و  صنايع چوب
-درودگري 

درودگري و 
-تزئينات داخلي 

درودگري صنايع 
  4070  -مبلمان 

صنايع چوب و 
 – 1160 -كاغذ 

1161  

صنايع چوب و 
 –مبلمان 
72220  

6107 6106 6105 6104 
6254 6253 6252 6251 
8235 6257 6256 6255 
8239 8238 8237 8236 
8243 8242 8241 8240 
8247 8246 8245 8244 
8251 8250 8249 8248 
8255 8254 8253 8252 
8259 8258 8257 8256 
9076 8670 8261 8260 
9097 9096 9095 9078 
9147 9146 9145 9144 
9233 9232 9213 9148 
9393 9392 9253 9252 
9539 9538 9531 9394 
9845 9844 9843 9811 
9918 9917 9882 9846 
61041 9945 9926 9925 
62531 62521 62511 61051 
62571 62561 62551 62541 

اپ  21
چ

  

 – 1170 -چاپ   4080 –چاپ   -  پيوسته  چاپ
1171  

 -چاپ 
78820  

8371 8370 8369 6128 
8381 8374 8373 8372 
8385 8384 8383 8382 
8560 8388 8387 8386 
9422 9318 9219 9218 
9744 9524 9424 9423 
9850 9849 9848 9785 

98481 61282 61281 9920 
 99201 98501 98491 

22  

ن)
تما

اخ
(س

ن 
مرا

ع
  

  عمران

  -  پيوسته

  4090-ساختمان  
 -ساختمان 

1300 - 1301 - 
نقشه برداري 

- 1310 – 1311  

 –ساختمان 
73210  

6214 6187 6186 6185 
8059 8058 6240 6238 
8063 8062 8061 8060 
8067 8066 8065 8064 

  نقشه برداري
8071 8070 8069 8068 
8075 8074 8073 8072 
8079 8078 8077 8076 
8083 8082 8081 8080 

  اجراي ساختمانهاي بتوني

  ناپيوسته
رياضي 
  فيزيك 
15000   

8087 8086 8085 8084 
8091 8090 8089 8088 
8095 8094 8093 8092 
8099 8098 8097 8096 

  راهسازي

9214 9143 9142 9141 
9401 9400 9308 9217 
9534 9404 9403 9402 
61891 61871 61841 9535 

 92171 62141 61901 
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400نام سال هاي مقطع كارداني و ديپلم هاي مجاز به ثبتنامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره ادامه
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  شاخه نظري

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه
نظام قديم با كد   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه

  رايانه اي مجازي
ترمي نظام سالي و 

واحدي  با كد 
  اي ديپلمرايانه

نظام جديد 
  6ـ3ـ3

23  

ري
عما

م
  

  -  پيوسته  معماري

كشي معماري نقشه
– 4100  

نقشه كشي 
 2410معماري 

– 2411  

كشي نقشه
 -معماري 
21230 - 

معماري داخلي 
– 21210  

6190 6189 6188 6184 
8103 8102 8101 8100 
8107 8106 8105 8104 
8111 8110 8109 8108 
8115 8114 8113 8112 

  معماري سنتي

  ناپيوسته

رياضي 
  فيزيك 
15000  

  
علوم  

انساني 
17000     

8119 8118 8117 8116 
8123 8122 8121 8120 
8127 8126 8125 8124 
8678 8677 8676 8128 
8695 8681 8680 8679 

  شهر سازي

9185 9182 9064 9062 
9413 9412 9280 9200 
9520 9421 9415 9414 
61841 9922 9831 9773 
99221 61901 61891 61881 

25  

يي
ميا

شي
ع 
ناي
ص

  

  -  پيوسته  صنايع شيميايي

صنايع شيميايي 
(اپراتوري، شيمي 

 -آزمايشگاهي) 
  4110 –شيمي صنعتي 

صنايع 
 -شيميايي 

1240 – 1241  

صنايع 
 -شيميايي 
71110  

9320 9196 6135 6134 
9938 9937 9731 9508 

  شيمي آرايشي و بهداشتي

  ناپيوسته

رياضي 
  فيزيك 
15000  

  
علوم 

  تجربي 
16000   

   61341 

  برداري پااليش گازبهره 

شيمي آزمايشگاهي گرايش 
  صنعتي

26  

جي
سا

ع ن
ناي
ص

  

  -  پيوسته صنايع نساجي
تكنولوژي نساجي 

 -شيمي نساجي  -
  4120 –رنگرزي 

صنايع نساجي 
- 1250 – 

1251  
صنايع نساجي 

– 72310  

8347 6127 6126 6125 
8351 8350 8349 8348 
8355 8354 8353 8352 
8359 8358 8357 8356 
8363 8362 8361 8360 
8367 8366 8365 8364 
8371 8370 8369 8368 
8375 8374 8373 8372 
8379 8378 8377 8376 
9319 9255 9130 8380 
9545 9544 9542 9321 
61261 9809 9744 9546 

27  
ژي

ور
تال
م

  
  -  پيوسته  ريخته گري

 -گري ريخته
ذوب  -مدلسازي 

  4130 –فلزات 
 -متالورژي 

1230 – 1231  
 -متالورژي 
71520  

8186 8185 6130 6129 
8200 8199 8198 8195 
8209 8208 8202 8201 
8220 8212 8211 8210 
8230 8228 8227 8224 
9108 9092 8578 8233 
9210 9166 9134 9127 
9380 9379 9378 9258 
61301 61291 62101 9507 

28  

ك
امي
سر

  

 –سراميك صنعتي   -  پيوسته  سراميك صنعتي
4140  

 -سراميك 
1260 – 1261  

 –سراميك 
72210  

8426 6237 6133 6132 
9056 8705 8675 8427 
9509 9294 9192 9060 
9761 9541 9540 9513 
9836 9829 9808 9783 
9893 9891 9839 9838 
98911 98391 98361 62371 

دن  29
مع

  

  -  پيوسته  استخراج معدن
ماشين  -معدن 

 –آالت معدن 
4150  

 1270 -معدن 
- 1271 -  

-سيمان 
1280-1281  

 –معدن 
72410  

9197 8346 6124 6123 

  9880 9536 

30  

يي
ريا
م د

علو
  

  ناوبري
  -  پيوسته

ناوبري(دريانوردي 
      4160صيادي)  

مكانيك موتورهاي 
  4180دريايي 

 1340 -ناوبري 
-1341 -- 

مكانيك 
موتورهاي 

-1350دريايي 
1351  

 -ناوبري 
14120 -- 

مكانيك 
موتورهاي 

  71630دريايي 

8298 8297 6207 6122 
8302 8301 8300 8299 
8305 8304 8303 8352 

  مكانيك موتورهاي دريايي
8655 8654 8653 8306 
9758 9529 9527 8656 

 97581 61221 9759 

33  

ري
بدا
سا

ح
  

 6172 6183 6230 6274        -  پيوسته  حسابداري
  حسابداري گرايش حسابرسي

  ناپيوسته
          كليه 

ديپلم هاي 
  شاخه نظري

 -اداري بازرگاني 
 -بازرگاني 
  -بانكداري 

-گري منشي
  4190 –حسابداري 

حسابداري 
 -بازرگاني 

2470 – 2471  
 –حسابداري 

41110  

8786 8535 8534 8524 
 8787 8788 8789 8790  حسابداري گرايش دولتي
 8791 9065 9079 9080  حسابداري گرايش صنعتي
 9155 9292 9420 9430  حسابداري گرايش مالي
  تبليغات 9782 9860 61721 61831  حسابداري گرايش مالياتي

34  

ري
ادا

ور 
ام

  

  -  پيوسته  امور اداري
  -اداري بازرگاني 

 -گري  منشي
4190  

حسابداري 
 -بازرگاني 

2470 – 2471  
 –حسابداري 

41110  

8527 6230 6172 6171 
8531 8530 8529 8528 
8795 8794 8533 8532 
9082 9081 8798 8796 
9154 9089 9086 9083 
9419 9337 9326 9291 
9781 9780 9769 9436 
61721 61711 9860 9859 

   61831 
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400نام سال هاي مقطع كارداني و ديپلم هاي مجاز به ثبتنامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره ادامه
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  شاخه نظري

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه

نظام قديم با كد   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه
  رايانه اي مجازي

نظام سالي و ترمي 
واحدي  با كد 

  اي ديپلمرايانه
نظام جديد 

  6ـ3ـ3

35  

ده
نوا
خا

ت 
يري

مد
 و 
ك
ود
ت ك

ربي
ت

  

  تربيت كودك

  -  پيوسته
-كودكياري 

 -- 4200 -بهياري 
  4210خانه داري 

 -كودكياري 
2490 - 2491 

----  
مديريت 
خانواده 

2520—2521  

تربيت كودك 
– 92210  

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

  مديريت خانواده

8522 8520 8519 8518 
8526 8525 8524 8523 
8564 8563 8562 8561 
8568 8567 8566 8565 
9201 8682 8572 8569 
9764 9732 9442 9441 
61771 61761 61691 9858 

  97321 61781 

37  

ت
وخ
و د

ي 
راح

ط
  

  -  پيوسته  طراحي و دوخت

خياطي و  -خياطي 
 –دوخت تجارتي 

4230  

طراحي و 
 2400 -دوخت 

– 2401  

طراحي و 
 -دوخت 
21220  

6149 6148 6147 6146 
6153 6152 6151 6150 
8432 6229 6228 6227 
8436 8435 8434 8433 
8440 8439 8438 8437 
8445 8444 8442 8441 
8449 8448 8447 8446 
8453 8452 8451 8450 
8457 8456 8455 8454 
8462 8461 8460 8459 
8466 8465 8464 8463 
8470 8469 8468 8467 

  ناپيوسته  طراحي پوشاك
      كليه 

ديپلم هاي 
شاخه 
  نظري

8496 8495 8489 8485 
8505 8501 8500 8499 
8568 8509 8507 8506 
8683 8573 8571 8570 
8699 8686 8685 8684 
9121 9120 9119 9118 
9151 9150 9123 9122 
9417 9298 9202 9152 
9863 9862 9523 9512 
9923 9866 9865 9864 
61481 61471 61461 9924 
99241 99231 61521 61501 

38  

ني
 بد
ت
ربي

ت
  

تربيت بدني    4220تربيت بدني    -  پيوسته  تربيت بدني
2510 – 2511  

تربيت بدني  
11410  . . . . 

39  

ك
افي
گر

  

  گرافيك  فتوگرافيك

  -  پيوسته

 –هنر  -گرافيك 
4240  

گرافيك  
2391 -2390 

چاپ دستي   -
2381 - 2380 

-2451سينما 
2450         

نمايش  
2361- 2360  

 21140گرافيك 
-    

فتوگرافيك  
28820 -   

  21170سينما   
نمايش      -

21180       
توليد برنامه 

هاي تلويزيوني  
28810      

9063 9050 8521 6232 
9106 9105 9069 9068 
9183 9182 9181 9131 
9193 9191 9186 9185 
9224 9220 9195 9194 

  فتوگرافيك عكاسي

9230 9229 9228 9227 
9427 9426 9422 9231 
9757 9437 9435 9428 
9772 9771 9770 9765 
9793 9786 9785 9774 

  ناپيوسته  هنرهاي تجسمي گرافيك
كليه 
هاي ديپلم

شاخه 
  نظري

9849 9848 9797 9794 
9908 9905 9904 9901 

62321 9921 9920 9909 
99041 99011 98491 98481 
99201 99091 99081 99051 

   99211 

40  

شي
نقا

  

 -نقاشي   4240 –هنر   -  پيوسته  نقاشي
  21120نقاشي   2431 – 2430

9053 6226 6176 6175 
9061 9059 9058 9055 
9223 9222 9221 9184 
9438 9434 9433 9256 
9840 9772 9541 9439 
9916 9907 9906 9841 
99071 99061 98411 9919 

   99161 
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400نام سال هاي مقطع كارداني و ديپلم هاي مجاز به ثبتنامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره ادامه
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  شاخه نظري

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه

نظام قديم با كد   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه
  رايانه اي مجازي

نظام سالي و ترمي 
واحدي  با كد 

  اي ديپلمرايانه
نظام جديد 

  6ـ3ـ3

43  

مي
 دا
ور
ا م

  

  فناوري پرورش دام
  -  پيوسته

كشاورزي عمومي 
- 4270  

 -امور دامي 
3520 – 3521  

 -امور دامي 
81110  

8869 8868 8867 8866 
8874 8873 8872 8871 

تكنولوژي پرورش  -امور دامي 
  طيور

8880 8879 8877 8875 
9486 9485 9484 9464 

  بهداشتيار دامپزشكي

  ناپيوسته
كليه 
هاي ديپلم

شاخه 
  نظري

9503 9502 9488 9487 
9795 9506 9505 9504 

تكثير و پرورش آبزيان گرايش 
  آبزيان آب شيرين

9947 9946 9857 9796 
9952 9950 9949 9948 

 9953 9954 9956 94871  فرآورده هاي بيولوژيك
95051 95041 95031 95021 

 95061 97951 98571 99461  پرورش زنبور عسل
 99561 99521 99471 

48  

غي
و با

ي 
راع

ر ز
 مو

ا
  

  فناوري توليدات باغي

  -  پيوسته

كشاورزي عمومي 
- 4270  

امور زراعي و 
 3540 -باغي 
-3541  

 -امور زراعي 
امور  - 81120
  81210 -باغي 

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

  فناوري توليدات زراعي
8812 8811 8810 8809 
8816 8815 8814 8813 
8820 8819 8818 8817 
8824 8823 8822 8821 

  گياه پزشكي

  ناپيوسته
كليه 
هاي ديپلم

شاخه 
  نظري

8828 8827 8826 8825 
8832 8831 8830 8829 
8836 8835 8834 8833 
8840 8839 8838 8837 

  توليد نهال
8844 8843 8842 8841 
8892 8891 8876 8870 
9172 9171 9170 9088 
9176 9175 9174 9173 

  فنّاوري گل و گياهان زينتي
9445 9444 9443 9441 
9449 9448 9447 9446 
9453 9452 9451 9450 
9457 9456 9455 9454 

  توليد قارچ هاي خوراكي
9461 9460 9459 9458 
9465 9464 9463 9462 
9469 9468 9467 9466 
9473 9472 9471 9470 

توليد و بهره برداري  از گياهان 
  دارويي و معطر

9477 9476 9475 9474 
9481 9480 9479 9478 
9802 9763 9483 9482 
9927 9915 9914 9803 

  توليد و پرورش سبزي و صيفي
62191 62181 61451 9928 
94511 94501 94431 62311 
94611 94591 94581 94561 

  98031 97631 

50  

زي
اور

كش
ي 
 ها
ين

اش
م

  

  -  پيوسته  هاي كشاورزيمكانيك ماشين

هاي ماشين
  4280 –كشاورزي 

هاي ماشين
 -كشاورزي 

3550 – 3551  

هاي ماشين
 –كشاورزي 
71620  

8850 8849 8848 6141 
8854 8853 8852 8851 
8858 8857 8856 8855 

انتقال و توزيع آب  -آبياري 
  كشاورزي

  ناپيوسته
كليه 
هاي ديپلم

شاخه 
  نظري

8862 8861 8860 8859 
9491 9290 8864 8863 
9495 9494 9493 9492 

  مكانيزاسيون كشاورزي
9499 9498 9497 9496 
94921 94911 9543 9530 

 94991 94971 94941 

51  

يي
غذا

ع 
ناي
ص

  

 –صنايع غذايي   -  پيوسته  صنايع غذايي
4290  

صنايع غذايي 
- 3560 -

3561  
صنايع غذايي 

– 72110  

6223 6222 6221 6173 
8538 8537 8536 6224 
8542 8541 8540 8539 
8546 8545 8544 8543 
9284 8890 8548 8547 
9490 9489 9440 9306 
9796 9778 9768 9763 
9812 9805 9804 9801 

97631 98121 97961 94891 

53  

ري
شگ

رد
و گ

ي 
دار

هتل
  

  ناپيوسته  هتلداري
كليه 
هاي ديپلم

شاخه 
  نظري

 كليه ديپلم هاي  شاخه كاردانش  كليه ديپلم هاي  شاخه فني و حرفه اي
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  1400نام سال مقطع كارداني و ديپلم هاي مجاز به ثبتهاي نامي، رشته گرايشهاي ثبتمجموعه -)5( جدول شماره ادامه
 كد

مجموعه 
  ناميثبت

نام مجموعه 
نوع برنامه   نام رشته تحصيلي در مقطع كارداني  ناميثبت

  درسي

هاي ديپلم
مورد 

پذيرش 
  شاخه نظري

  ايديپلم مورد پذيرش فني و حرفه

قديم با كد نظام   اي ديپلم هاي مورد پذيرش كاردانشكد رايانه
  رايانه اي مجازي

نظام سالي و ترمي 
واحدي  با كد 

  اي ديپلمرايانه
نظام جديد 

  6ـ3ـ3

54  

قل
 و ن

مل
ح

  

  -  پيوسته  حمل و نقل جاده اي
 –حمل و نقل     

  ناپيوسته  ترافيك شهري 9730 62201 97301 97431  14110
كليه ديپلم 
هاي شاخه 
  نظري

55  

ك
وني
اتر

مك
 

 –مكاترونيك         پيوسته  صنعتيمكاترونيك 
78810  

99701 9972 9971 9970 

   99711 

56  

يي
نما
ويا

پ
  

      پيوسته  انيميشن

پويانمايي 
 -(انيميشن) 

2364 - 
2365       
 -سينما

2450-2451    
 -نمايش 

2360-2361  

پويانمايي 
 -(انيميشن) 

21130         
 -سينما 
21170    
 -نمايش 

توليد     21180
برنامه هاي 

 –تلويزيوني 
28810  

   62322 

58  

لي
داخ

ي 
مار

مع
  

  -  پيوسته  معماري داخلي

  
مرمت آثار 
 -فرهنگي

2370- 2371  
معماري داخلي 

21210  

9773 6190 6189 6188 

  ناپيوسته  نگهداري و مرمت ساختمان
كليه ديپلم 
هاي شاخه 
  نظري

61901 61891 61881 9922 

   99221 

59  
تي

دس
ع 
ناي
ص

  

  طراحي و ساخت طال و جواهر

  -  پيوسته

 -صنايع دستي  
 -فرش  - 4260

 -هنر  - 4250
4240  

صنايع دستي 
- 2420 – 

2421  

صنايع دستي 
 –فرش  -

21410  

6225 6136 6135 6131 
8390 8389 6237 6226 
8394 8393 8392 8391 
8398 8397 8396 8395 
8402 8401 8400 8399 
8406 8405 8404 8403 
8411 8410 8409 8407 

  قلمزني

8415 8414 8413 8412 
8419 8418 8417 8416 
8423 8422 8421 8420 
8700 8674 8425 8424 
9052 9051 8702 8701 
9102 9101 9100 9066 
9188 9187 9104 9103 

  فرش دستباف

9226 9225 9190 9189 
9429 9314 9293 9285 
9514 9432 9431 9430 
9519 9518 9516 9515 
9767 9614 9537 9836 
9839 9838 9837 9810 
9845 9844 9843 9842 

  ناپيوسته  هنرهاي چوبي
كليه 
هاي ديپلم

شاخه 
  نظري

9869 9850 9847 9846 
9889 9888 9887 9886 
9918 9917 9891 9890 
9945 9944 9940 9926 
62251 61361 61351 61311 
98391 98361 62371 62261 
98871 98691 98471 98461 
99171 99161 98911 98881 
99441 99401 99261 99181 

   99451 

60  

ير 
پذ

يد 
جد

ي ت
رژ
ان

دي
شي
ور
خ

  

  ناپيوسته  انرژي تجديد پذير خورشيدي
رياضي 

  فيزيك  
15000  

)، 14)، كامپيوتر(12)، الكتروتكنيك(11هاي مجموعه هاي ثبت نامي الكترونيك (كليه ديپلم 
)  شاخه هاي 55) و مكاترونيك (19)، تاسيسات مكانيكي (18)، صنايع فلزي (15ساخت و توليد(

 فني و حرفه اي و كاردانش مندرج در همين جدول

 

  هاي تحصيلي شاخه نظريكد رشته  -) 6(جدول شماره 
  كد رشته تحصيلي  تحصيلينام رشته 

  91  رياضي فيزيك
  92  علوم تجربي
  93  علوم انساني

  94  علوم و معارف اسالمي
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  »باآزمون« نامي با شيوه پذيرش مجموعه ثبت 5منابع و ضرايب دروس آزمون براي  -)7( شماره ولجد
مجموعه    

تعداد   عنوان درس  ثبت نامي
  منابع آزمون  ضريب  سؤال

 5هر 
  3، عربي 2و  1، زبان خارجي 3، فارسي 3تعليمات ديني   3  40  هاي عموميدرس  مجموعه

  الكتروتكنيك
  )12 كد(

هاي شايستگي درس
  ، شيمي، فيزيك3و  2و  1رياضي   6  35  پايه

هاي شايستگي درس
هاي نوين، كارگاه نوآوري و كارآفريني، اخالق الزامات محيط كار، كاربرد فناوري  3  20  غيرفني

  ايحرفه

هاي شايستگي درس
  12  65  فني

هاي مسكوني، كشي برق ساختماندانش فني پايه، دانش فني تخصصي، طراحي و سيم
طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف، طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و 

هاي الكتريكي، نصب و تنظيم پيچي ماشينكشي و سيمهاي هوشمند، كابلساختمان
  ريزيهاي قابل برنامهفشار ضعيف، طراحي و اجراي رلهتابلوهاي برق 

  كامپيوتر
  )14 كد(

هاي شايستگي درس
  ، شيمي، فيزيك3و  2و  1رياضي   6  35  پايه

هاي شايستگي درس
هاي نوين، كارگاه نوآوري و كارآفريني، اخالق الزامات محيط كار، كاربرد فناوري  3  20  غيرفني

  ايحرفه

درس هاي شايستگي 
  12  65  فني

اي، توليد نهاهاي راياندازي سيستمدانش فني پايه، دانش فني تخصصي، نصب و راه
سازي سازي و پايگاه داده، پيادهسازي، توسعه برنامهمحتواي الكترونيك و برنامه

افزار، هاي اطالعاتي و طراحي وب، نصب و نگهداري تجهيزات شبكه و سختسيستم
  شبكهتجارت الكترونيك و امنيت 

مكانيك 
  خودرو

  )17 كد(

هاي شايستگي درس
  ، شيمي، فيزيك3و  2و  1رياضي   6  35  پايه

هاي شايستگي درس
  اي، كارگاه نوآوري و كارآفريني، اخالق حرفهمديريت توليدالزامات محيط كار،   3  20  غيرفني

درس هاي شايستگي 
  12  65  فني

دانش فني پايه، دانش فني تخصصي، سرويس و نگهداري خودروهاي سواري، تعميرات 
فرمان و ترمز ، مكانيكي موتور، تعميرات گيربكس و ديفرانسيل، تعميرات سيستم تعليق 

  هاي برقي خودروخودرو، تعميرات سيستم سوخت و جرقه، تعميرات سيستم

  حسابداري
  )33 كد(

هاي شايستگي درس
  شيمي، فيزيك ، 2و  1رياضي   6  35  پايه

هاي شايستگي درس
  اي، كارگاه نوآوري و كارآفريني، اخالق حرفهمديريت توليدالزامات محيط كار،   3  20  غيرفني

درس هاي شايستگي 
  12  65  فني

دانش فني پايه، دانش فني تخصصي، حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني، 
حسابداري حقوق و دستمزد، حسابداري اموال و انبار، حسابداري خريد و فروش، 

  هاي ماليحسابداري بهاي تمام شده و مالياتي، حسابداري تهيه و تنظيم صورت

  تربيت بدني
  )38 كد(

هاي شايستگي درس
  ، زيست شناسي، شيمي، فيزيك 2و  1رياضي   6  35  پايه

هاي شايستگي درس
هاي نوين، كارگاه نوآوري و كارآفريني، اخالق فناوري الزامات محيط كار، كاربرد  3  20  غيرفني

  ايحرفه
درس هاي شايستگي 

  12  65  فني
هاي جسماني حركتي، توسعه دانش فني پايه، دانش فني تخصصي، پرورش مهارت

هاي رزمي هاي حركتي با توپ، توسعه مهارتهاي چابكي ذهني، توسعه مهارتمهارت
  هابا ورزش، عمليات تكميلي اصالحي ورزش هدفي، توسعه سالمت و سبك زندگي

  
» ناپيوسته كارداني«مقطع  در پذيرش نداشتن دليل به زير جدول در مندرجنامي مجموعه هاي ثبت در: يادآوري
» علوم انساني«، »علوم تجربي«، »رياضي فيزيك«(نظري  شاخه ديپلم دارندگان رشته برايانتخاب و نامثبت امكان

 وجود ندارد. )»اسالمي معارف و علوم«و 
     

  ناميو نام مجموعه ثبت كد  رديف  ناميو نام مجموعه ثبت كد  رديف
  علوم دريايي-30  9  ساخت و توليد -15  1
  امور اداري -34  10  صنايع فلزي -18  2
  خانواده تيريكودك و مد تيترب -35  11  صنايع چوب و مبلمان -20  3
  تربيت بدني -38  12  چاپ-21  4
  نقاشي -40  13  صنايع نساجي -26  5
  صنايع غذايي -51  14  متالورژي -27  6
  مكاترونيك-55  15  سراميك-28  7
  پويانمايي -56  16  معدن -29  8
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  هاي محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و اقامتو شهرستان هااستان كد و نام -)8(شماره  جدول
 كد و نام استان   وكد شهرستان نام

)، 1014)، جلفا(1012)، تبريز(1010()، بناب1009آباد(بستان )،1007(هوراند)، 1006)، اهر(1005)، اسكو(1001آذرشهر(
)، 1028)، مراغه(1026)، كليبر(1023شير()، عجب1021)، شبستر(1017()، سراب1025)، خداآفرين(1016(چاراويماق

 ).1041) و هشترود(1040()، هريس1038)، ورزقان(1036()، ميانه1032)، ملكان(1029مرند(
شرقي آذربايجان 10 

)، 1117)، چالدران(1115)، تكاب(1113)، پيرانشهر(1111)، پلدشت(1109)، بوكان(1106()، اشنويه1104(اروميه
)، 1133)، ماكو(1131)، شوط(1129دژ()، شاهين1127()، سلماس1124()، سردشت1123)، خوي(1119چايپاره(
 ).1140() و نقده1138()، مياندوآب1135مهاباد(

 11 غربي آذربايجان

)، 1201)، سرعين(1211()، خلخال1208آباد()، پارس1205سوار(بيله )،1214(انگوت، )1206(اصالندوز )،1202(اردبيل
12 اردبيل ).1225) و نير(1222()، نمين1219شهر()، مشگين1215()، گرمي1213كوثر(

)، 1314(وكرونتيران )،1325(ويين مياندشت)، ب1312()، برخوار1310)، اصفهان(1304)، اردستان(1302(وبيدگلآران
)، 1320()، سميرم1321)، دهاقان(1340)، خوروبيابانك(1318)، خوانسار(1317شهر()، خميني1316چادگان(
)، 1332()، كاشان1329(فالورجان)، 1327)، فريدونشهر(1326)، فريدن(1324)، شهرضا(1322شهروميمه(شاهين

  ).1345) و نطنز(1342آباد()، نجف1341)، نائين(1338)، مباركه(1336()، لنجان1334گلپايگان(

13 اصفهان

  40  الـبرز  ).4010) و نظرآباد(4008كرج( )،4012(فرديس)، 4005)، طالقان(4003ساوجبالغ( )،4002(چهارباغ)، 4007اشتهارد(
)، 1410شهر(دره )،1404(چوار )،1415(چرداول )،1408(بدره)، 1407)، ايوان(1405(ايالم)، 1403آبدانان(
14 ايالم ).1416(، هليالن)1418(مهران)، 1419)، ملكشاهي(1414)، سيروان(1412(دهلران

)، 1518)، ديلم(1516)، دير(1514)، دشتي(1511()، دشتستان1506)، جم(1504()، تنگستان1502بوشهر(
15 بوشهر ).1522() و گناوه1520(كنگان )،1519(عسلويه

)، 1609)، دماوند(1607)، تهران(1633پيشوا( )،1616(ديسرپ)، 1604)، پاكدشت(1610)، بهارستان(1602اسالمشهر(
 )،1635(قرچك)، 1623)، قدس(1627)، فيروزكوه(1624)، شهريار(1622()، شميرانات1615()، ري1612كريم(رباط

 ).1636() و ورامين1625مالرد(
16 تهران

)، 1710()، فارسان1709شهركرد( )،1707(سامان )،1715(خانميرزا  )،1706(ن)، ب1705()، بروجن1701(اردل
بختياريو  چهارمحال ).1717() و لردگان1713)، كيار(1712كوهرنگ( 17

)، 1813)، زيركوه(1805)، درميان(1801)، خوسف(1802بيرجند()، 1810بشرويه( )،1827(باغستان )،1826(اسالميه
18 جنوبي خراسان ).1818() و نهبندان1815)، قائنات(1811()، فردوس1825)، طبس (1808)، سربيشه(1807سرايان(

)، 1916جام(تربت )،1915(آبادصالح)، 1909)، تايباد(1906)، بينالود(1905)، بردسكن(1901)، بجستان(1908باخرز(
)، 1934()، خواف1930آباد()، خليل1928)، چناران(1926)، جوين(1923)، جغتاي(1922(حيدريهتربت

 )،1963(زبرخان)، 1920)، زاوه(1973(روشناوند)، 1940)، رشتخوار(1937)، درگز(1942)، داورزن(1941خوشاب(
)، 1953)، كاشمر(1951)، قوچان(1912)، فيروزه(1949فريمان( )،1944(ششتمد )،1947)، سرخس(1945سبزوار(
 ).1965) و نيشابور(1962والت()، مه1960)، مشهد(1957گناباد( )،1927(گلبهار )،1952(كوهسرخ )،1955كالت(

19 رضوي خراسان

) و 2017)، گرمه(2013)، فاروج(2011(شيروان )،2003(رازوجرگالن)، 2008)، جاجرم(2005)، بجنورد(2002اسفراين(
20 شمالي خراسان ).2016وسملقان(مانه

)، 2117ملك()، باغ2115)، ايذه(2112)، اهواز(2109)، انديمشك(2107)، انديكا(2104)، اميديه(2121)، آغاجاري(2102آبادان(
)، 2131آزادگان()، دشت2129)، دزفول(2125)، خرمشهر(2111()، حميديه2124)، بهبهان(2120)، بندرماهشهر(2110باوي(

 )،2168(كرخه)، 2166)، كارون(2140)، شوشتر(2138()، شوش2135)، شادگان(2134)، رامهرمز(2132رامشير(
 ).2151) و هويزه(2150)، هنديجان(2148)، هفتگل(2146()، مسجدسليمان2144)، اللي(2142گتوند(

21 خوزستان

) و 2214طارم()، 2201سلطانيه()، 2212()، زنجان2209)، خرمدره(2208()، خدابنده2204)، ايجرود(2202ابهر(
22 زنجان ).2216(نشانماه

)، مهدي 2311)، گرمسار(2307)، شاهرود(2304)، سمنان(2303(رخه)، س2302()، دامغان2309آرادان(
23 سمنان ).2308) و ميامي(2313شهر(

)، 2411دلگان( )،2405(دشتياري)، 2408()، خاش2406بهار(چا )،2409(تفتان )،2403ايرانشهر( )،2402(بمپور
)، 2430)، سيب سوران(2429)، سرباز(2425)، سراوان(2422)، زهك(2418()، زاهدان2414(زابل )،2458(راسك
)، 2419(ميرجاوه)، 2416مهرستان( )،2424(گلشن)، 2433)، كنارك(2438(قصرقند)، 2437(فنوج
 ).2435هيرمند( و )2448(هامون)، 2446(، نيمروز)2440شهر(نيك

و بلوچستان سيستان 24
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

  هاي محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و اقامتو شهرستان هااستان كد و نام -)8(شماره  جدول ادامه
 كد و نام استان   وكد شهرستان نام

 )،2527(بيضا )، 2573(بختگان)، 2552(اوز)، 2507)، اقليد(2504)، استهبان(2502()، ارسنجان2501آباده(
)، 2519خنج( )،2512(خفر)، 2516بيد()، خرم2581)، خرامه(2515)، جهرم(2510)، پاسارگاد(2509بوانات(
 )،2508(سرچهان)، 2528()، سپيدان2526دشت(زرين )،2533(زرقان)، 2524)، رستم(2522(داراب

)، 2546)، قيروكارزين(2543)، فيروزآباد(2541)، فسا(2538)، فراشبند(2536)، شيراز(2531سروستان(
)، 2565)، مرودشت(2561)، المرد(2558)، الرستان(2557گراش( )،2548(چناركوه)، 2535)، كوار(2551كازرون(
 ).2576ريز() و ني2571)، مهر(2568(ممسني

25 فارس

26 قزوين ).2619() و قزوين2614()، تاكستان2610زهرا( )، بوئين2604)، البرز(2606)، آوج(2602آبيك(
27 قم ).2704(قم

)، 2819()، سنندج2817)، سقز(2814)، سروآباد(2812()، ديواندره2809)، دهگالن(2807)، بيجار(2802بانه(
28 كردستان ).2827() و مريوان2823)، كامياران(2822(قروه

)، 2914)، راور(2902)، رابر(2912)، جيرفت(2908)، بم(2905)، بردسير(2903()، بافت2915)، انار(2901ارزوئيه(
)، 2929)، شهربابك(2927()، سيرجان2924)، زرند(2923ريگان( )،2921)، رودبارجنوب(2918رفسنجان(
)، 2944()، كهنوج2942)، كوهبنان(2940()، كرمان2934گنج()، قلعه2907)، فهرج(2943)، فارياب(2932عنبرآباد(
 ).2909) و نرماشير(2946منوجان(

29 كرمان

 )، سرپل3013)، روانسر(3011)، داالهو(3009)، جوانرود(3007)، ثالث باباجاني(3004()، پاوه3002(آبادغرباسالم
) 3027()، گيالنغرب3025)، كنگاور(3024)، كرمانشاه(3020()، قصرشيرين3018)، صحنه(3016)، سنقر(3014ذهاب(

 ).3029(و هرسين
30 كرمانشاه

 ،)3116(گچساران ،)3114()، كهگيلويه3108)، دنا(3110)، چرام(3105)، بهمئي(3103بويراحمد()، 3115باشت(
و بويراحمد كهگيلويه )،3102(مارگون ،)3113(لنده 31

)، 3212(كتول آباد)، علي3210)، راميان(3208()، تركمن3205)، بندرگز(3203قال()، آق3202آزادشهر(
)، مراوه 3219()، گنبدكاووس3207)، گميشان(3217()، گرگان3222گاليكش( )،3215()، كالله3213كردكوي(

  ).3223( ) و مينودشت3221تپه(
32 گلستان

)، 3313رشت( )،3309(خمام )،3307)، بندرانزلي(3306)، املش(3304(اشرفيه)، آستانه3302آستارا(
)، 3329سرا()، صومعه3327(شفت)، 3325)، سياهكل(3323)، رودسر(3319)، رودبار(3315رضوانشهر(

 ).3343() و ماسال3341)، لنگرود(3338()، الهيجان3336()، فومن3334(طوالش
33 گيالن

)، 3417)، دورود(3415()، دلفان3413آباد()، خرم3408)، پلدختر(3407)، بروجرد(3405)، اليگودرز(3402ازنا(
34 لرستان ).3427كوهدشت() و 3422(سلسله، )3424(رومشكان)، 3418(چگني

)، 3522()، چالوس3520)، جويبار(3517)، تنكابن(3513)، بهشهر(3512)، بابلسر(3509)، بابل(3503آمل(
)، 3516آباد()، عباس3533(يمرغ)، س3529(شمالي )، سوادكوه3530()، سوادكوه3527)، ساري(3523رامسر(

)، 3528)، مياندورود(3538)، محمودآباد(3536)، گلوگاه(3521(كالردشت)، 3534شهر()، قائم3532فريدونكنار(
 ).3545) و نوشهر(3543)، نور(3539نكاء(

35 مازندران

)، 3612)، زرنديه(3610)، دليجان(3609)، خنداب(3607()، خمين3605()، تفرش3603)، آشتيان(3602(اراك
36 مركزي ).3620محالت() و 3618)، كميجان(3604)، فراهان(3617)، شازند(3613ساوه(

)، 3714)، پارسيان(3712)، بندرلنگه(3709)، بندرعباس(3715بشاگرد()، 3705)، بستك(3702ابوموسي(
) و 3730()، قشم3728)، سيريك(3726()، رودان3722)، خمير(3720آباد()، حاجي3717(جاسك
 ).3734ميناب(

37 هرمزگان

)، 3822)، فامنين(3809(رزن )،3808(درگزين)، 3806)، تويسركان(3827(پاليز)، 3804)، بهار(3801اسدآباد(
38 همدان ).3823() و همدان3820)، نهاوند(3816)، مالير(3812(كبودرآهنگ

)، 3917)، مهريز(3910)، خاتم(3908()، تفت3906)، بهاباد(3907بافق( ،)3913)، اشكذر(3905)، اردكان(3902ابركوه(
39 يزد ).3920) و يزد(3918ميبد(

شور مي سنامه، اخذ ديپلم و يا اقامت آنان خارج از ك شنا صدور  شد كدداوطلباني كه محل: تولد،  مربوط در  هايرا در بند9999با
  41  كشور خارج از  نام درج نمايند.تقاضانامه ثبت
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

زابل،  خاتم،كشاورزي ن، بروجن، جاجرم، قائشهيد چمران، بم، تربت حيدريه، طبس،  -هاي فني و حرفه اي اهرنكته: آموزشكده
  ها عالوه بر جنس مرد از جنس زن نيز پذيرش دارند.در برخي رشتهو قوچان  نهاوند سراب، سقز، گناباد، ميناب، 

 الكترونيك عمومي (كارداني پيوسته) - 11

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي روزانه 1001 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1002 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1003 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1004 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1005 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1006 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1007 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1008 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1009 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1010 اي سرابحرفه آموزشكده فني و - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1011 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1012 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1013 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1014 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1015 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1016 شهيد قاضي طباطبايي -يك اروميه اي پسران شماره دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1017 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1018 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1019 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1020 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1021 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 1022 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اردبيل روزانه 1023 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 1024 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 1025 رازي -پسران اردبيل اي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اردبيل غيرانتفاعي 1026 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 1027 شهراي پسران شاهينآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 1028 شهراي پسران شاهينآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اصفهان روزانه 1029 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 1030 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 1031 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 1032 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان حرفهدانشكده فني و  - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 1033 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 1034 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1035 شهراي پسران شاهينحرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1036 شهراي پسران شاهينآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1037 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1038 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1039 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1040 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1041 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1042 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1043 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1044 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1045 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 الكترونيك عمومي (كارداني پيوسته) - 11 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان غيرانتفاعي 1046 اصفهان -راغب اصفهاني موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1047 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1048 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1049 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1050 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1051 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - زن مرد
 البرز روزانه 1052 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 1053 اي پسران كرجفني و حرفهآموزشكده  - 32 - مرد
 البرز نوبت دوم 1054 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 1055 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 ايالم غيرانتفاعي 1056 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  100 - زن مرد
 بوشهر روزانه 1057 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 بوشهر روزانه 1058 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 1059 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 1060 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 1061 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 1062 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - زن مرد
 تهران روزانه 1063 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 1064 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد
 تهران روزانه 1065 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 1066 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 1067 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران نوبت دوم 1068 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 1069 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 1070 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 1071 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران غيرانتفاعي 1072 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  100 - زن -
 چهارمحال و بختياري روزانه 1073 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 چهارمحال و بختياري روزانه 1074 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 چهارمحال و بختياري نوبت دوم 1075 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 چهارمحال و بختياري نوبت دوم 1076 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1077 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1078 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1079 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1080 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1081 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1082 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1083 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1084 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1085 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1086 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1087 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1088 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1089 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1090 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1091 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

رضويخراسان  روزانه 1092 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد  

 خراسان رضوي نوبت دوم 1093 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
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 خراسان رضوي نوبت دوم 1094 اي پسران سبزوارفني و حرفهآموزشكده  - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1095 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1096 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1097 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1098 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1099 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1100 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1101 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1102 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1103 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1104 غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارموسسه  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1105 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1106 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي سبحان  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 1107 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1108 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1109 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خوزستان روزانه 1110 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خوزستان روزانه 1111 اي پسران دزفولفني و حرفهآموزشكده  - 25 - مرد

 خوزستان روزانه 1112 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 1113 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1114 دزفولاي پسران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1115 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1116 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

دومنوبت  1117 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد  خوزستان 

 خوزستان غيرانتفاعي 1118 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  100 - زن مرد

 زنجان روزانه 1119 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 1120 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 1121 زنجاناي پسران آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 1122 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 1123 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 1124 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 1125 اي پسران سمنانحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد

 سمنان روزانه 1126 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 1127 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 1128 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 1129 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 1130 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - زن مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 1131 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 1132 شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان اي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 1133 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 1134 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 1135 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  100 - زن مرد

 فارس روزانه 1136 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 1137 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 1138 اي پسران الرستانحرفهآموزشكده فني و  30 - - مرد
 فارس روزانه 1139 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس روزانه 1140 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 1141 باهنرشهيد  -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
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 فارس نوبت دوم 1142 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1143 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 1144 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1145 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس نوبت دوم 1146 باهنر شهيد -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1147 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 1148 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  100 - زن مرد
 قزوين روزانه 1149 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 1150 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين نوبت دوم 1151 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 1152 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1153 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1154 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1155 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1156 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1157 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1158 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1159 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1160 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - زن مرد
 قم روزانه 1161 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 1162 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 قم نوبت دوم 1163 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
دومنوبت  1164 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد  قم 
 قم غيرانتفاعي 1165 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 1166 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 1167 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 1168 شهيد يزدان پناه -پسران سنندج اي دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 1169 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 1170 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان روزانه 1171 بم ايآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 1172 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 1173 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 1174 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 1175 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان روزانه 1176 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 1177 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 1178 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 1179 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1180 اي بمآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1181 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1182 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1183 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1184 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1185 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1186 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1187 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1188 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1189 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  100 - زن مرد
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 كرمان غيرانتفاعي 1190 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1191 جيرفت -غيرانتفاعي جاويد پويا دانش موسسه  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1192 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1193 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1194 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 1195 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 1196 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1197 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1198 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 1199 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 1200 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 1201 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 1202 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 1203 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 گلستان روزانه 1204 آباد كتولاي پسران عليفني و حرفه آموزشكده 35 - - مرد

 گلستان روزانه 1205 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 1206 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 1207 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 1208 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 1209 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

دومنوبت  1210 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد  گلستان 

 گلستان نوبت دوم 1211 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1212 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1213 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  100 - زن مرد

 گيالن روزانه 1214 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 1215 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 1216 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 1217 اي پسران رشتحرفه آموزشكده فني و - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1218 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1219 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1220 پسران رشتاي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1221 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1222 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1223 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1224 رشت -غيرانتفاعي سيماي دانش  موسسه 100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1225 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1226 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  100 - زن مرد

 لرستان روزانه 1227 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 لرستان روزانه 1228 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 لرستان روزانه 1229 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 1230 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1231 بروجرداي پسران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1232 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1233 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1234 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 1235 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 100 - زن مرد
 مازندران روزانه 1236 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1237 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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 مازندران روزانه 1238 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1239 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 1240 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1241 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1242 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1243 مالصدرا -اي پسران رامسر فني و حرفه آموزشكده - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1244 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1245 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1246 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 1247 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 1248 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1249 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1250 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل حرفه آموزشكده فني و 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1251 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1252 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1253 اي پسران بابلحرفهآموزشكده فني و  - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1254 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1255 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1256 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1257 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1258 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1259 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1260 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 1261 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 1262 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1263 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1264 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1265 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1266 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1267 تنكابن -غيرانتفاعي آيندگان موسسه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1268 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1269 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1270 مازندرانگلوگاه  -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1271 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1272 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1273 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1274 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1275 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1276 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1277 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1278 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1279 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1280 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 1281 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 1282 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي نوبت دوم 1283 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 1284 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 1285 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - زن مرد
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 مركزي غيرانتفاعي 1286 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 1287 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 1288 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 1289 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 هرمزگان روزانه 1290 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1291 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1292 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1293 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1294 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 هرمزگان غيرانتفاعي 1295 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  100 - زن مرد
 همدان روزانه 1296 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 1297 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 1298 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1299 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 همدان غيرانتفاعي 1300 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 1301 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 1302 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 يزد روزانه 1303 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 1304 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 1305 امام علي(ع) -شماره دو يزد اي پسران آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1306 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 1307 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1308 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 1309 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1310 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 راديو تلويزيون (كارداني پيوسته) -الكترونيك  - 11

 اصفهان غيرانتفاعي 1311 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  100 - - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 1312 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - - مرد
 خوزستان غيرانتفاعي 1313 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  100 - - مرد

 قزوين غيرانتفاعي 1314 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - - مرد

 (كارداني ناپيوسته)ارتباطات و فنّاوري اطالعات  - 11

 اصفهان غيرانتفاعي 1315 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  100 - زن مرد
 تهران روزانه 1316 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 1317 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد
 تهران روزانه 1318 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران نوبت دوم 1319 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 1320 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران فني و حرفهآموزشكده  - 15 - مرد
 فارس روزانه 1321 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 1322 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 1323 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1324 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 يزد روزانه 1325 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 يزد روزانه 1326 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 يزد نوبت دوم 1327 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1328 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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 بوشهر روزانه 1329 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد
 بوشهر روزانه 1330 اي پسران كنگانحرفهآموزشكده فني و  - 50 - مرد
 خراسان شمالي روزانه 1331 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1332 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1333 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1334 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان روزانه 1335 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 1336 شهيد چمران -شماره يك اهواز اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1337 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1338 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 فارس روزانه 1339 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز حرفهدانشكده فني و  30 - - مرد
 فارس روزانه 1340 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 1341 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1342 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز حرفه دانشكده فني و - 20 - مرد
 مازندران روزانه 1343 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1344 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1345 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1346 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 همدان روزانه 1347 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 1348 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 1349 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  1350 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  همدان 
 يزد روزانه 1351 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1352 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
دومنوبت  1353 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد  يزد 
 يزد نوبت دوم 1354 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

  (كارداني ناپيوسته)تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي  - 11
 آذربايجان غربي روزانه 1355 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1356 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1357 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1358 شهيد قاضي طباطبايي -اروميه اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 ايالم روزانه 1359 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 ايالم روزانه 1360 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم نوبت دوم 1361 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 1362 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 1363 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 بوشهر روزانه 1364 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 1365 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 1366 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 1367 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1368 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

دومنوبت  1369 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد  خراسان جنوبي 

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1370 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1371 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1372 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1373 اي پسران شيروانحرفه آموزشكده فني و 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1374 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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 (كارداني ناپيوسته)تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي  - 11 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خوزستان روزانه 1375 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 1376 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1377 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1378 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 زنجان روزانه 1379 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 1380 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 1381 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 1382 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس روزانه 1383 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 1384 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 1385 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز فني و حرفهدانشكده  15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1386 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كرمانشاه روزانه 1387 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 1388 اي پسران شماره دو كرمانشاهفني و حرفهآموزشكده  - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1389 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1390 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 1391 اي پسران رستم آباد رودبارحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد

 گيالن روزانه 1392 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1393 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1394 رودباراي پسران رستم آباد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 1395 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 1396 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1397 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1398 آباداي پسران خرمفني و حرفه آموزشكده - 15 - مرد
 يزد روزانه 1399 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1400 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 1401 امام علي(ع) -پسران شماره دو يزد اي آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1402 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 الكترونيك و مخابرات دريايي (كارداني پيوسته) - 11

 مازندران غيرانتفاعي 1403 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1404 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 1405 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 1406 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1407 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1408 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 الكتروتكنيك (كارداني پيوسته) - 12

 آذربايجان شرقي روزانه 1409 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1410 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1411 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1412 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1413 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1414 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1415 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1416 سراباي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1417 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1418 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1419 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
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 الكتروتكنيك (كارداني پيوسته) - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1420 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1421 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  100 - - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1422 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 1423 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1424 شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه اي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1425 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1426 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1427 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1428 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1429 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1430 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  100 - - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1431 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 1432 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 1433 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اردبيل روزانه 1434 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 1435 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 1436 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل غيرانتفاعي 1437 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 1438 شهراي پسران شاهينآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 1439 شهرشاهيناي پسران آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اصفهان روزانه 1440 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 1441 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 1442 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 1443 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 1444 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 1445 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اصفهان روزانه 1446 شهيد محسن مهاجر -يك اصفهان  اي پسران شمارهدانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 1447 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 1448 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 1449 شهيد رجايي -پسران كاشان اي دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1450 شهراي پسران شاهينآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1451 شهراي پسران شاهينآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1452 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1453 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1454 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1455 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1456 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1457 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1458 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1459 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان حرفهدانشكده فني و  - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1460 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1461 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1462 فوالد شهر اصفهان -غيرانتفاعي امين موسسه  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1463 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1464 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1465 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1466 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1467 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - - مرد
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 الكتروتكنيك (كارداني پيوسته) - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  عالي محل تحصيل نام مؤسسه آموزش

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان غيرانتفاعي 1468 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 1469 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - - مرد
 البرز روزانه 1470 پسران كرجاي آموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 1471 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
 البرز نوبت دوم 1472 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 1473 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 ايالم روزانه 1474 پسران ايالماي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 ايالم روزانه 1475 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم نوبت دوم 1476 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 1477 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 1478 اي پسران بوشهرحرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد
 بوشهر روزانه 1479 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 1480 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 1481 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 1482 بوشهر -غيرانتفاعي خرد موسسه  100 - - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 1483 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  100 - - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 1484 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - - مرد
 تهران روزانه 1485 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 1486 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 1487 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 1488 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران غيرانتفاعي 1489 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  100 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 1490 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 1491 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 1492 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 1493 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 1494 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1495 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1496 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1497 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1498 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1499 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1500 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1501 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1502 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1503 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

جنوبيخراسان  نوبت دوم 1504 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد  

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1505 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1506 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1507 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1508 اي طبسو حرفه آموزشكده فني 10 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1509 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 1510 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - - مرد

جنوبيخراسان  غيرانتفاعي 1511 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - - مرد  

 خراسان رضوي روزانه 1512 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1513 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1514 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1515 اي پسران نيشابورحرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد
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 خراسان رضوي روزانه 1516 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1517 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1518 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1519 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1520 شهيد محمد منتظري -يك مشهد اي پسران شماره دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 1521 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1522 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1523 پسران سبزوار ايآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1524 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1525 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1526 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1527 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1528 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1529 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1530 شهيد محمد منتظري -مشهد اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 1531 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1532 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1533 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1534 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1535 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  100 - - مرد

رضويخراسان  غيرانتفاعي 1536 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - - مرد  

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1537 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1538 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي سبحان  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1539 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 1540 تربت جام -وحدت موسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1541 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1542 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1543 شيرواناي پسران آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1544 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1545 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1546 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1547 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خوزستان روزانه 1548 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خوزستان روزانه 1549 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 1550 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز و حرفهآموزشكده فني  30 - - مرد

 خوزستان روزانه 1551 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 1552 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 1553 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز حرفه آموزشكده فني و - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1554 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1555 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1556 شهدا - اي پسران شماره دو اهوازآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1557 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1558 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1559 شهيد چمران -اهواز اي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 1560 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  100 - - مرد

 زنجان روزانه 1561 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 1562 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان روزانه 1563 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
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 زنجان روزانه 1564 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 1565 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 1566 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان نوبت دوم 1567 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 1568 زنجاناي پسران آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 1569 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 1570 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 1571 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 100 - - مرد
 سمنان روزانه 1572 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 1573 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 1574 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 1575 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 1576 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 1577 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 1578 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 1579 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 1580 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 1581 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

بلوچستان سيستان و روزانه 1582 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد  

 سيستان و بلوچستان روزانه 1583 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 1584 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 1585 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 1586 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 1587 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 1588 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  100 - - مرد

 فارس روزانه 1589 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 1590 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 1591 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 1592 پسران استهبان ايآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 1593 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 1594 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 1595 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 1596 اي پسران الرستانحرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد
 فارس روزانه 1597 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 1598 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 1599 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 1600 اي پسران ممسنيفني و حرفهآموزشكده  - 35 - مرد
 فارس روزانه 1601 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 45 - - مرد
 فارس روزانه 1602 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد
 فارس روزانه 1603 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 1604 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 1605 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1606 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 1607 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1608 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 1609 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1610 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 1611 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
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 فارس نوبت دوم 1612 پسران الرستاناي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس نوبت دوم 1613 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1614 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 1615 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1616 اي پسران ممسنيفني و حرفهآموزشكده  - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 1617 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1618 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 1619 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1620 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 1621 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - - مرد
 فارس غيرانتفاعي 7954 مهرفارس - پارسموسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد
 فارس غيرانتفاعي 1622 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  100 - - مرد
 فارس غيرانتفاعي 1623 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  100 - - مرد
 قزوين روزانه 1624 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 1625 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين نوبت دوم 1626 اي پسران قزوينحرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 1627 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1628 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1629 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1630 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1631 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1632 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1633 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1634 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1635 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1636 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1637 قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي موسسه  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1638 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1639 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 1640 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - - مرد
 قم روزانه 1641 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 1642 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قم نوبت دوم 1643 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قم نوبت دوم 1644 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم غيرانتفاعي 1645 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 1646 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - - مرد
 كردستان روزانه 1647 اي پسران بانهآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 1648 اي پسران بانهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان روزانه 1649 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 1650 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 1651 اي پسران بانهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 1652 اي پسران بانهحرفهآموزشكده فني و  - 10 - مرد

 كردستان نوبت دوم 1653 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 1654 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كردستان غيرانتفاعي 1655 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - - مرد

 كرمان روزانه 1656 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 كرمان روزانه 1657 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 كرمان روزانه 1658 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 1659 پسران جيرفت ايآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كرمان روزانه 1660 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 1661 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 1662 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 1663 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان روزانه 1664 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 1665 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 1666 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 1667 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان روزانه 1668 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 1669 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1670 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1671 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1672 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1673 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1674 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

دومنوبت  1675 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد  كرمان 

 كرمان نوبت دوم 1676 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1677 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1678 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1679 سيرجاناي پسران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1680 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1681 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1682 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1683 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1684 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1685 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1686 جيرفت -پويا دانش موسسه غيرانتفاعي جاويد  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1687 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1688 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1689 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 1690 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 1691 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 1692 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 1693 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1694 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1695 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1696 اي پسران شماره يك كرمانشاهحرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1697 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 1698 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  100 - - مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 1699 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 1700 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 1701 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 1702 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد غيرانتفاعي 1703 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  100 - - مرد
 گلستان روزانه 1704 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 1705 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 1706 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 گلستان روزانه 1707 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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كد رشته 
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 گلستان نوبت دوم 1708 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 1709 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 1710 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 1711 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1712 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1713 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1714 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1715 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 1716 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  100 - - مرد

 گيالن روزانه 1717 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 1718 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 1719 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 1720 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1721 امام صادق(ع) -پسران آستانه اشرفيه اي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1722 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1723 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1724 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1725 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1726 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1727 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1728 لنگرود -قدير موسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1729 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1730 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 1731 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 100 - زن مرد

 لرستان روزانه 1732 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 1733 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 1734 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 1735 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1736 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1737 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1738 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1739 اي پسران دورودحرفهآموزشكده فني و  - 10 - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 1740 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 100 - - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 1741 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  100 - - مرد
 مازندران روزانه 1742 آمليعالمه حسن زاده  -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1743 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1744 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1745 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 1746 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1747 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1748 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1749 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 1750 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1751 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1752 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 1753 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران روزانه 1754 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1755 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
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 پيوسته)الكتروتكنيك (كارداني  - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 مازندران نوبت دوم 1756 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1757 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1758 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1759 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1760 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1761 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1762 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1763 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1764 اي پسران نوشهرحرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1765 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1766 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1767 محمدباقر(ع)امام  -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1768 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1769 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1770 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1771 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1772 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1773 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1774 مازندرانگلوگاه  -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1775 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1776 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1777 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1778 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1779 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1780 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1781 چالوسموسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1782 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1783 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1784 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1785 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1786 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1787 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 1788 ساري -غيرانتفاعي هدف موسسه  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 1789 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 1790 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مركزي روزانه 1791 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 1792 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي روزانه 1793 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 1794 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي نوبت دوم 1795 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 1796 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مركزي نوبت دوم 1797 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 1798 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 مركزي نوبت دوم 1799 اي پسران ساوهحرفهآموزشكده فني و  10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 1800 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 1801 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  100 - - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 1802 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 1803 ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي  موسسه 100 - - مرد
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 الكتروتكنيك (كارداني پيوسته) - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 هرمزگان روزانه 1804 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 1805 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 1806 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 هرمزگان روزانه 1807 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1808 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس فني و حرفه آموزشكده 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1809 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1810 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 1811 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 هرمزگان غيرانتفاعي 1812 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  100 - - مرد
 همدان روزانه 1813 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 1814 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان روزانه 1815 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 1816 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان روزانه 1817 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 1818 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان نوبت دوم 1819 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1820 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 1821 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1822 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان نوبت دوم 1823 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1824 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان غيرانتفاعي 1825 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - - مرد
 يزد روزانه 1826 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1827 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 1828 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 1829 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان فني و حرفه آموزشكده - 43 - مرد
 يزد روزانه 1830 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1831 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 1832 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1833 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 1834 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1835 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 1836 شهيد صدوقي -يزد اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1837 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 1838 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1839 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 1840 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1841 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 1842 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1843 پسران بافق ايآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 1844 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1845 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 1846 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1847 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد فني و حرفهآموزشكده  - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 1848 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1849 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد غيرانتفاعي 1850 غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد)دانشگاه  100 - - مرد
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  (كارداني ناپيوسته)قدرت گرايش توزيع  -برق  - 12
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان جنوبي روزانه 1851 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1852 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1853 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1854 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خوزستان روزانه 1855 پسران دزفولاي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خوزستان روزانه 1856 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1857 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 1858 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 فارس روزانه 1859 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 1860 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس نوبت دوم 1861 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 1862 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 كرمان روزانه 1863 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 1864 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1865 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1866 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان روزانه 1867 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 1868 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 1869 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 1870 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 1871 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 1872 سرااي پسران صومعهحرفهدانشكده فني و  - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1873 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1874 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 1875 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 1876 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1877 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1878 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 همدان روزانه 1879 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 1880 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 1881 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1882 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)قدرت گرايش پست و انتقال  -برق  - 12

 سمنان روزانه 1883  اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 1884 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 1885 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 1886 سمناناي پسران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 مازندران روزانه 1887 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1888 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1889 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1890 اي پسران بابلحرفهآموزشكده فني و  - 10 - مرد
 همدان روزانه 1891 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 1892 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 1893 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1894 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 1895 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1896 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد



 

 
 

 
 

 58  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 ناپيوسته)(كارداني قدرت گرايش پست و انتقال  -برق  - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 يزد روزانه 1897 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1898 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 1899 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1900 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 1901 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1902 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)نصب و تعمير آسانسور و پله برقي  - 12

 آذربايجان شرقي روزانه 1903 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 1904 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1905 پسران شماره يك تبريزاي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 1906 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1907 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 1908 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1909 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 1910 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 1911 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 1912 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 1913 گلپايگاناي پسران آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 1914 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1915 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  1916 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  اصفهان 
 اصفهان نوبت دوم 1917 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 1918 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 البرز روزانه 1919 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 البرز روزانه 1920 كرج اي پسرانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 البرز نوبت دوم 1921 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 البرز نوبت دوم 1922 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران روزانه 1923 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 1924 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران نوبت دوم 1925 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 1926 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 1927 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1928 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

جنوبيخراسان  نوبت دوم 1929 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد  

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1930 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 سمنان روزانه 1931 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد

 سمنان روزانه 1932 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 1933 كشاورزي پسران اميرآباد دامغانآموزشكده  20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 1934 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 20 - مرد

 قزوين روزانه 1935 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 1936 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قزوين نوبت دوم 1937 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 1938 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كردستان روزانه 1939 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كردستان روزانه 1940 شهيد يزدان پناه -سنندج اي پسران دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كردستان نوبت دوم 1941 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 1942 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 (كارداني ناپيوسته)نصب و تعمير آسانسور و پله برقي  - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كرمان روزانه 1943 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 1944 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 1945 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 1946 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمانشاه روزانه 1947 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 1948 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1949 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 1950 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 1951 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 1952 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 1953 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 1954 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 1955 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 1956 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان نوبت دوم 1957 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 1958 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران روزانه 1959 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1960 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 1961 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 1962 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1963 بابلاي پسران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1964 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1965 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1966 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان روزانه 1967 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 1968 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان روزانه 1969 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 1970 اي پسران ماليرحرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 1971 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 1972 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 1973 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 1974 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 1975 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 1976 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)هاي الكتريكي تعمير و نگهداري ماشين - 12

 اصفهان غيرانتفاعي 1977 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 1978 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 1979 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1980 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 1981 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1982 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 1983 اي جاجرمو حرفه آموزشكده فني - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1984 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 1985 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 فارس روزانه 1986 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 1987 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس نوبت دوم 1988 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 (كارداني ناپيوسته)هاي الكتريكي تعمير و نگهداري ماشين - 12 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 فارس نوبت دوم 1989 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 كرمان غيرانتفاعي 1990 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 1991 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - - مرد

 مازندران روزانه 1996 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 1997 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران نوبت دوم 1998 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 1999 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 يزد روزانه 2000 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 2001 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 2002 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 2003 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 افزار (كارداني پيوسته)كامپيوتر نرم - 14

 آذربايجان شرقي روزانه 2004 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2005 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2006 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2007 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2008 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2009 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2010 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2011 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2012 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2013 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2014 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2015 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2016 اي سرابحرفهآموزشكده فني و  20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2017 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2018 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2019 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2020 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2021 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2022 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2023 شهيد چمران -اي اهر حرفهآموزشكده فني و  - 5 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2024 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2025 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2026 شماره دو تبريزاي پسران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2027 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2028 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2029 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2030 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2031 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2032 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2033 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2034 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
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 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2035 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2036 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
دومنوبت  2037 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد  آذربايجان شرقي 
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2038 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2039 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2040 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2041 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2042 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2043 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 2044 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 2045 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 2046 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 2047 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 2048 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 2049 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 2050 اي دختران خويفني و حرفه آموزشكده - 40 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 2051 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
غربيآذربايجان  روزانه 2052 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد  

 آذربايجان غربي نوبت دوم 2053 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2054 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2055 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2056 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2057 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2058 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2059 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2060 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2061 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2062 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2063 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2064 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2065 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2066 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2067 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 2068 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 2069 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اردبيل روزانه 2070 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اردبيل روزانه 2071 اي دختران اردبيلحرفهآموزشكده فني و  30 - زن -
 اردبيل روزانه 2072 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اردبيل نوبت دوم 2073 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 2074 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 2075 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 2076 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اردبيل غيرانتفاعي 2077 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 2078 سروش -پسران شماره دو اصفهان اي آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 اصفهان روزانه 2079 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 اصفهان روزانه 2080 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 2081 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 2082 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
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 اصفهان روزانه 2083 اي پسران گلپايگانفني و حرفهآموزشكده  - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 2084 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 16 - زن -
 اصفهان روزانه 2085 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان روزانه 2086 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان روزانه 2087 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 2088 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 2089 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 2090 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 2091 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 2092 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 2093 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 2094 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2095 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
دومنوبت  2096 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 17 - مرد  اصفهان 
 اصفهان نوبت دوم 2097 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2098 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2099 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2100 پسران گلپايگاناي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2101 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 14 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 2102 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 14 زن -
 اصفهان نوبت دوم 2103 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 2104 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 2105 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 2106 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
دومنوبت  2107 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -  اصفهان 
 اصفهان نوبت دوم 2108 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2109 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2110 رجاييشهيد  -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2111 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2112 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2113 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2114 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2115 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2116 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2117 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2118 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2119 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2120 شهر اصفهانفوالد  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2121 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2122 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2123 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2124 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2125 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2126 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 2127 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - زن مرد
 البرز روزانه 2128 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 2129 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
 البرز روزانه 2130 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - زن -
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 البرز روزانه 2131 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 زن -
 البرز نوبت دوم 2132 پسران كرج ايآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 2133 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 البرز نوبت دوم 2134 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - زن -
 البرز نوبت دوم 2135 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 زن -
 ايالم روزانه 2136 اي پسران ايالمحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد
 ايالم روزانه 2137 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم روزانه 2138 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 ايالم روزانه 2139 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 ايالم نوبت دوم 2140 اي پسران ايالمفني و حرفهآموزشكده  15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 2141 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 ايالم نوبت دوم 2142 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 ايالم نوبت دوم 2143 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 ايالم غيرانتفاعي 2144 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  100 - زن مرد
 بوشهر روزانه 2145 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 بوشهر روزانه 2146 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر روزانه 2147 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 2148 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 2149 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 2150 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 2151 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 2152 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 بوشهر غيرانتفاعي 2153 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 2154 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 2155 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - زن مرد
 تهران روزانه 2156 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 2157 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 2158 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 2159 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران روزانه 2160 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 2161 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران روزانه 2162 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 2163 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 2164 پورشهيد شمسي  -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 2165 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 2166 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 2167 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران نوبت دوم 2168 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 2169 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 2170 شريعتيدكتر  -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 2171 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 2172 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 2173 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 2174 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 2175 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 2176 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 2177 شهركرد اي پسرانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 2178 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 افزار (كارداني پيوسته)كامپيوتر نرم - 14 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

چهارمحال و بختياري روزانه 2179 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 2180 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
بختياريچهارمحال و  روزانه 2181 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2182 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2183 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2184 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2185 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2186 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2187 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 2188 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2189 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2190 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2191 اي دختران بيرجندحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2192 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2193 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2194 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2195 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2196 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2197 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2198 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2199 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2200 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2201 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2202 اي دختران بيرجندحرفهآموزشكده فني و  15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2203 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2204 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2205 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2206 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2207 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 2208 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - زن مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 2209 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي روزانه 2210 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2211 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2212 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2213 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2214 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2215 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2216 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2217 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2218 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2219 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2220 اي دختران مشهدفني و حرفهآموزشكده  25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2221 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2222 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2223 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2224 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2225 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2226 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 افزار (كارداني پيوسته)كامپيوتر نرم - 14 ادامه

پذيرش جنس پذيرش نيمسال ظرفيت   
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان رضوي روزانه 2227 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2228 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2229 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2230 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2231 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2232 منتظريشهيد محمد  -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2233 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2234 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2235 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2236 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2237 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2238 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2239 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2240 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2241 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2242 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2243 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2244 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2245 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2246 اي قوچانو حرفهآموزشكده فني  - 5 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2247 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2248 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2249 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2250 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2251 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2252 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2253 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2254 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2255 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2256 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2257 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2258 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2259 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2260 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2261 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2262 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2263 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 2264 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 2265 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2266 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2267 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2268 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2269 جاجرماي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 2270 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان شمالي روزانه 2271 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2272 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2273 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد حرفهآموزشكده فني و  40 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 2274 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
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 افزار (كارداني پيوسته)كامپيوتر نرم - 14 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي محل 

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان شمالي نوبت دوم 2275 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 2276 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 2277 اي پسران شيروانحرفهآموزشكده فني و  5 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 2278 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 2279 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 2280 بجنورد -غيرانتفاعي اشراق موسسه  100 - زن مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 2281 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 2282 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 2283 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 2284 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 2285 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان روزانه 2286 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 2287 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 2288 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2289 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2290 شهيد چمران -اهواز اي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2291 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2292 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 2293 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان غيرانتفاعي 2294 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  100 - زن مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 2295 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 2296 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  100 - زن مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 2297 آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند  موسسه 100 - زن مرد

 زنجان روزانه 2298 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 2299 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان روزانه 2300 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 2301 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان روزانه 2302 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 2303 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 2304 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 2305 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان نوبت دوم 2306 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 2307 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان نوبت دوم 2308 قايم(عج) -دختران زنجان اي آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 2309 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 زنجان غيرانتفاعي 2310 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 2311 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 2312 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 100 - زن مرد
 سمنان روزانه 2313 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 2314 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان روزانه 2315 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 سمنان روزانه 2316 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 سمنان روزانه 2317 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 2318 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 2319 سمنان اي پسرانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 2320 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان نوبت دوم 2321 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 سمنان نوبت دوم 2322 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
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 افزار (كارداني پيوسته)نرمكامپيوتر  - 14 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 سمنان نوبت دوم 2323 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 2324 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 سمنان غيرانتفاعي 2325 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2326 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2327 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برآيند  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2328 دامغان -توران موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2329 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2330 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2331 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 2332 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  100 - زن مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 2333 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

بلوچستانسيستان و  روزانه 2334 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد  

 سيستان و بلوچستان روزانه 2335 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2336 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2337 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2338 اي زابلفني و حرفهآموزشكده  - 25 زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2339 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 2340 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2341 باهنرشهيد  -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2342 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2343 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2344 دختران زاهداناي آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 2345 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  100 - زن مرد

 فارس روزانه 2346 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 2347 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 2348 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 2349 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 2350 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 2351 اي پسران الرستانحرفه آموزشكده فني و - 30 - مرد
 فارس روزانه 2352 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 فارس روزانه 2353 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 فارس روزانه 2354 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 2355 اي دختران شيرازو حرفهآموزشكده فني  - 30 زن -
 فارس روزانه 2356 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 2357 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 2358 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 2359 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 2360 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 2361 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 2362 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 2363 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 2364 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
دوم نوبت 2365 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد  فارس 
 فارس نوبت دوم 2366 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 فارس نوبت دوم 2367 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 فارس نوبت دوم 2368 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 2369 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 2370 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
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 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 فارس نوبت دوم 2371 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس نوبت دوم 2372 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 2373 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 2374 شيراز -غيرانتفاعي آپادانا موسسه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 2375 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 2376 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7955 مهرفارس - پارسموسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 2377 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 2378 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 2379 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 100 - زن مرد
 قزوين روزانه 2380 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 2381 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين روزانه 2382 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 2383 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 قزوين نوبت دوم 2384 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 2385 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
 قزوين نوبت دوم 2386 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قزوين نوبت دوم 2387 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 2388 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2389 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2390 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2391 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2392 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2393 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2394 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2395 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2396 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2397 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2398 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 2399 غيرانتفاعي نيكان تاكستانموسسه  100 - زن مرد
 قم روزانه 2400 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 2401 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قم روزانه 2402 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم روزانه 2403 اي دختران قمحرفهآموزشكده فني و  - 20 زن -
 قم نوبت دوم 2404 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قم نوبت دوم 2405 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم نوبت دوم 2406 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم نوبت دوم 2407 قم اي دخترانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم غيرانتفاعي 2408 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 2409 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 2410 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كردستان روزانه 2411 سنندجاي دختران آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كردستان روزانه 2412 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كردستان روزانه 2413 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كردستان روزانه 2414 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان روزانه 2415 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كردستان روزانه 2416 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 2417 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 2418 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
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 كردستان نوبت دوم 2419 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كردستان نوبت دوم 2420 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 كردستان نوبت دوم 2421 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 كردستان نوبت دوم 2422 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 2423 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 كردستان نوبت دوم 2424 يزدان پناهشهيد  -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 2425 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كردستان غيرانتفاعي 2426 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - زن مرد

 كردستان غيرانتفاعي 2427 سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  100 - زن مرد

 كرمان روزانه 2428 اي بمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 2429 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان روزانه 2430 اي بمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 2431 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان روزانه 2432 اي پسران جيرفتحرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد

 كرمان روزانه 2433 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 2434 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 2435 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 2436 اي پسران شهر بابكفني و حرفهآموزشكده  30 - - مرد

 كرمان روزانه 2437 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 2438 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 كرمان روزانه 2439 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 كرمان روزانه 2440 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 2441 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 2442 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 2443 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 2444 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 2445 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 2446 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 2447 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان نوبت دوم 2448 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 2449 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 2450 پسران شهر بابكاي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 2451 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 2452 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 كرمان نوبت دوم 2453 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 كرمان نوبت دوم 2454 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 2455 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 2456 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 2457 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 2458 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 2459 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2460 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2461 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2462 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2463 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2464 رفسنجان -غيرانتفاعي عالمه جعفري موسسه  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2465 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2466 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 100 - زن مرد
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 كرمان غيرانتفاعي 2467 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 2468 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 2469 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 2470 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه روزانه 2471 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 2472 دختران كرمانشاهاي آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 2473 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 2474 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 2475 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 2476 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمانشاه غيرانتفاعي 2477 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 2478 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 2479 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  100 - زن مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 2480 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 2481 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 2482 اي دختران ياسوجحرفهآموزشكده فني و  25 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 2483 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 2484 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 2485 ياسوجاي پسران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 2486 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 24 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 2487 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 گلستان روزانه 2488 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 2489 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 2490 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 گلستان روزانه 2491 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 گلستان روزانه 2492 اي دختران گرگانحرفهآموزشكده فني و  35 - زن -

 گلستان روزانه 2493 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گلستان روزانه 2494 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 گلستان روزانه 2495 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گلستان نوبت دوم 2496 آباد كتولاي پسران عليفني و حرفه آموزشكده 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 2497 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 2498 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

دوم نوبت 2499 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد  گلستان 

 گلستان نوبت دوم 2500 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گلستان نوبت دوم 2501 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گلستان نوبت دوم 2502 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 گلستان نوبت دوم 2503 گنبداي دختران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 گلستان غيرانتفاعي 2504 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2505 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2506 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2507 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2508 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2509 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2510 آق قال گلستان -حكيم موسسه غيرانتفاعي لقمان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2511 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 2512 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  100 - زن مرد

 گيالن روزانه 2513 صادق(ع)امام  -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 2514 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
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 گيالن روزانه 2515 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 2516 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 2517 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 2518 اي پسران رشتفني و حرفهآموزشكده  - 15 - مرد

 گيالن روزانه 2519 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 2520 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 2521 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 2522 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن روزانه 2523 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 2524 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2525 صادق(ع)امام  -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2526 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2527 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2528 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2529 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2530 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2531 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2532 پسران الهيجاناي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2533 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 2534 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن نوبت دوم 2535 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2536 سرااي پسران صومعهفني و حرفهدانشكده  - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2537 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2538 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2539 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2540 فومن -موسسه غيرانتفاعي دامون  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2541 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2542 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2543 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2544 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2545 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2546 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2547 آستانه اشرفيه -مهر آستان موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2548 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 100 - زن مرد

 لرستان روزانه 2549 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 لرستان روزانه 2550 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 لرستان روزانه 2551 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 2552 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 2553 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 2554 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 2555 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 2556 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان روزانه 2557 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 2558 دختران خرم اباداي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 2559 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 2560 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 لرستان نوبت دوم 2561 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 2562 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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 لرستان نوبت دوم 2563 پسران دوروداي آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 2564 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 2565 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 2566 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان نوبت دوم 2567 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 2568 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان غيرانتفاعي 2569 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 100 - زن مرد
 لرستان غيرانتفاعي 2570 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  100 - زن مرد
 لرستان غيرانتفاعي 2571 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  100 - زن مرد
 مازندران روزانه 2572 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 2573 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 2574 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 2575 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 2576 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 2577 اي پسران بهشهرحرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد
 مازندران روزانه 2578 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 2579 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 2580 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 2581 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 2582 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 2583 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 2584 اي دختران ساريحرفهآموزشكده فني و  35 - زن -
 مازندران روزانه 2585 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 2586 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 2587 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 2588 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 2589 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2590 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 2591 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2592 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 2593 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2594 اي پسران بهشهرحرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 2595 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2596 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 2597 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2598 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 2599 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 2600 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 2601 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 2602 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 2603 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 2604 محمدباقر(ع)امام  -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 2605 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2606 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  2607 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد  مازندران 
 مازندران غيرانتفاعي 2608 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2609 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2610 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
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 مازندران غيرانتفاعي 2611 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2612 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2613 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2614 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2615 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2616 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2617 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2618 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2619 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2620 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2621 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2622 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2623 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2624 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2625 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2626 بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني موسسه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2627 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2628 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2629 اميركال بابل -فناوري آريان موسسه غيرانتفاعي علوم و  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2630 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2631 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2632 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2633 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2634 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2635 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 2636 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 2637 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 2638 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي روزانه 2639 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 2640 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي روزانه 2641 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 مركزي روزانه 2642 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 مركزي نوبت دوم 2643 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 2644 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مركزي نوبت دوم 2645 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 2646 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مركزي نوبت دوم 2647 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 مركزي نوبت دوم 2648 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 مركزي غيرانتفاعي 2649 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 2650 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 2651 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 2652 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 2653 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 2654 اي دختران بندرعباسفني و حرفهآموزشكده  25 - زن -
 هرمزگان روزانه 2655 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان روزانه 2656 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 هرمزگان روزانه 2657 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 هرمزگان روزانه 2658 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
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 هرمزگان روزانه 2659 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 2660 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 2661 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 2662 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 2663 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 2664 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 2665 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 2666 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 2667 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 هرمزگان غيرانتفاعي 2668 موسسه غيرانتفاعي قشم 50 - زن مرد
 همدان روزانه 2669 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 2670 شهيد ديباج -دو همدان اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان روزانه 2671 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 2672 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان روزانه 2673 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 همدان روزانه 2674 اي دختران ماليرفني و حرفهآموزشكده  - 25 زن -
 همدان روزانه 2675 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 2676 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان روزانه 2677 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 2678 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 همدان روزانه 2679 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 2680 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 2681 ديباجشهيد  -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 2682 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 2683 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 2684 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان نوبت دوم 2685 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 2686 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان نوبت دوم 2687 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 2688 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان غيرانتفاعي 2689 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 2690 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 2691 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 2692 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 2693 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  100 - زن مرد
 يزد روزانه 2694 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 يزد روزانه 2695 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 يزد روزانه 2696 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 2697 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 2698 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 2699 اي پسران تفتفني و حرفه آموزشكده - 45 - مرد
 يزد روزانه 2700 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 2701 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 2702 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 2703 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد روزانه 2704 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 2705 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد روزانه 2706 آموزشكده كشاورزي خاتم 25 - زن -
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 يزد روزانه 2707 آموزشكده كشاورزي خاتم - 25 زن -
 يزد روزانه 2708 آموزشكده كشاورزي خاتم 25 - - مرد
 يزد روزانه 2709 آموزشكده كشاورزي خاتم - 25 - مرد
 يزد نوبت دوم 2710 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 2711 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد نوبت دوم 2712 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 2713 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 2714 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 2715 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 2716 امام علي(ع) -شماره دو يزد اي پسران آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 2717 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 2718 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 2719 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد نوبت دوم 2720 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 2721 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 يزد غيرانتفاعي 2722 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 100 - زن مرد

 (كارداني ناپيوسته)افزار كامپيوتر سخت - 14

 خوزستان روزانه 2723 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 2724 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2725  اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2726 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 2727 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 2728 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2729 شهيد باهنر -يك زاهدان اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2730 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 فارس روزانه 2731 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 2732 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 2733 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 2734 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 گيالن روزانه 2735 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 2736 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2737 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2738 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 2739 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 2740 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 2741 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 2742 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 يزد روزانه 2743 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 2744 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد نوبت دوم 2745 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 2746 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 فنّاوري اطالعات (كارداني پيوسته) - 14

 آذربايجان شرقي روزانه 2747 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2748 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2749 تبريزاي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2750 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 2751 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان غربي روزانه 2752 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2753 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2754 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اردبيل روزانه 2755 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اردبيل روزانه 2756 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 2757 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 2758 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 2759 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 2760 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 2761 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 2762 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2763 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2764 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2765 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2766 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 ايالم روزانه 2767 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 ايالم روزانه 2768 ايالماي دختران آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 ايالم نوبت دوم 2769 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 ايالم نوبت دوم 2770 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران روزانه 2771 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 2772 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 2773 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 2774 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران نوبت دوم 2775 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 2776 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 2777 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 2778 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 2779 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 2780 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 2781 اي دختران جونقانفني و حرفهآموزشكده  40 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 2782 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2783 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2784 پسران شهركرداي آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2785 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 2786 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 2787 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2788 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2789 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2790 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2791 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2792 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2793 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2794 طبساي آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2795 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2796 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2797 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2798 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2799 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
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 فنّاوري اطالعات (كارداني پيوسته) - 14 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  آموزش عالي محل تحصيلنام مؤسسه 

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2800 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2801 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2802 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2803 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2804 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2805 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2806 اي دختران سبزوارفني و حرفهآموزشكده  - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2807 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2808 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

دومنوبت  2809 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -  خراسان رضوي 

 خراسان رضوي نوبت دوم 2810 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان شمالي روزانه 2811 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

شماليخراسان  روزانه 2812 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد  

 خراسان شمالي نوبت دوم 2813 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 2814 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان روزانه 2815 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خوزستان روزانه 2816 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2817 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 2818 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 زنجان روزانه 2819 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 2820 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 2821 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 2822 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 سمنان روزانه 2823 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 2824 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان روزانه 2825 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 سمنان روزانه 2826 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 سمنان روزانه 2827 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 2828 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 2829 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

دومنوبت  2830 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد  سمنان 

 سمنان نوبت دوم 2831 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 سمنان نوبت دوم 2832 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 سمنان نوبت دوم 2833 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 2834 شاهروداي دختران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2835 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2836 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2837 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 2838 اي زابلفني و حرفهآموزشكده  - 20 - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2839 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2840 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

بلوچستانسيستان و  نوبت دوم 2841 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد  

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2842 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 فارس روزانه 2843 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 2844 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 2845 شهيد باهنر -شيراز  اي پسران شماره يكدانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 2846 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 2847 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
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نيمسالپذيرش  ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 فارس نوبت دوم 2848 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 2849 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 2850 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 قزوين روزانه 2851 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 2852 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 قزوين نوبت دوم 2853 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قزوين نوبت دوم 2854 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 كرمان روزانه 2855 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد

 كرمان روزانه 2856 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 2857 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 2858 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 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 10 - - مرد

دومنوبت  2862 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد  كرمان 

 كرمان نوبت دوم 2863 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 2864 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

دومنوبت  2865 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد  كرمان 

 كرمان نوبت دوم 2866 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمانشاه روزانه 2867 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 2868 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه روزانه 2869 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 2870 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 2871 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 2872 اي پسران شماره يك كرمانشاهفني و حرفهآموزشكده  - 20 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 2873 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 2874 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 گيالن روزانه 2875 آباد رودباراي پسران رستم آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 2876 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن روزانه 2877 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 2878 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن روزانه 2879 سرااي پسران صومعهو حرفهدانشكده فني  35 - - مرد

 گيالن روزانه 2880 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2881 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2882 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 2883 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 2884 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن نوبت دوم 2885 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 2886 سراصومعهاي پسران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 2887 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  100 - زن مرد

 لرستان روزانه 2888 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 2889 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 2890 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 2891 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان روزانه 2892 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 2893 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 2894 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 2895 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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 فنّاوري اطالعات (كارداني پيوسته) - 14 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 لرستان نوبت دوم 2896 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 2897 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان نوبت دوم 2898 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 2899 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 2900 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 2901 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 2902 بابلاي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 2903 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 2904 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 2905 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 2906 اي دختران بابلو حرفه آموزشكده فني 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 2907 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مركزي روزانه 2908 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 مركزي روزانه 2909 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 همدان روزانه 2910 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 2911 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان روزانه 2912 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 همدان روزانه 2913 اي دختران ماليرحرفهآموزشكده فني و  - 25 زن -
 همدان روزانه 2914 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 2915 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان نوبت دوم 2916 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 همدان نوبت دوم 2917 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 همدان نوبت دوم 2918 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 2919 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان نوبت دوم 2920 نهاونداي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 2921 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 يزد روزانه 2922 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 2923 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 2924 شريف -اي پسران ابركوه حرفه آموزشكده فني و 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 2925 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)هاي كامپيوتري شبكه - 14

 آذربايجان شرقي روزانه 2926 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2927 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 2928 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 2929 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2930 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2931 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2932 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 2933 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 2934 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 2935 طباطباييشهيد قاضي  -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2936 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 2937 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 2938 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان روزانه 2939 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان روزانه 2940 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 2941 شهيد محسن مهاجر -شماره يك اصفهان  اي پسراندانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان نوبت دوم 2942 كاشاناي دختران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 2943 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اصفهان نوبت دوم 2944 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 2945 محسن مهاجرشهيد  -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 2946 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 بوشهر روزانه 2947 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 2948 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 2949 اي پسران بوشهرحرفهآموزشكده فني و  - 15 - مرد
 تهران روزانه 2950 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 2951 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران روزانه 2952 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 35 زن -
 تهران نوبت دوم 2953 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 2954 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 2955 شريعتيدكتر  -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 2956 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2957 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 2958 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 2959 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2960 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

جنوبيخراسان  نوبت دوم 2961 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2962 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 2963 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2964 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 2965 اي دختران سبزوارحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -

 خراسان رضوي روزانه 2966 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 2967 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2968 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2969 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 2970 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 2971 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد فني و حرفهدانشكده  - 15 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2972 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 2973 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 2974 اي پسران شيروانحرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 2975 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 زنجان روزانه 2976 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 زنجان روزانه 2977 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 زنجان نوبت دوم 2978 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 2979 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 سمنان روزانه 2980 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 2981 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 سمنان روزانه 2982 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 2983 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 2984 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 2985 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 سمنان نوبت دوم 2986 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 2987 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 سيستان و بلوچستان روزانه 2988 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سيستان و بلوچستان روزانه 2989 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2990 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 سيستان و بلوچستان نوبت دوم 2991 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 فارس روزانه 2992 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 فارس روزانه 2993 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 فارس روزانه 2994 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 2995 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 2996 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 2997 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 2998 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 2999 شهيد باهنر -شماره يك شيراز اي پسران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قزوين روزانه 3000 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 3001 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قزوين نوبت دوم 3002 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 3003 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قم روزانه 3004 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قم روزانه 3005 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قم نوبت دوم 3006 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قم نوبت دوم 3007 اي پسران قمفني و حرفهآموزشكده  - 15 - مرد
 كردستان روزانه 3008 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كردستان روزانه 3009 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كردستان نوبت دوم 3010 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 3011 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان روزانه 3012 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 3013 شهيد دادبين -شماره دو كرمان اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان روزانه 3014 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمان روزانه 3015 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمان نوبت دوم 3016 شهيد دادبين -دو كرمان اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3017 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3018 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمان نوبت دوم 3019 حضرت فاطمه(س) -كرمان  اي دخترانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 كرمانشاه روزانه 3020 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3021 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3022 كرمانشاهاي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3023 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان روزانه 3024 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 3025 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 3026 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گلستان روزانه 3027 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گلستان نوبت دوم 3028 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3029 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3030 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گلستان نوبت دوم 3031 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن روزانه 3032 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 3033 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3034 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3035 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 3036 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 3037 آباداي پسران خرمحرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد



 

 
 

 
 

 82  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 لرستان روزانه 3038 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 3039 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 3040 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 3041 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 لرستان نوبت دوم 3042 دختران بروجرد ايآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 3043 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 3044 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 3045 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 3046 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3047 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3048 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 3049 اي دختران ساريحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 3050 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3051 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مركزي روزانه 3052 امير كبير -پسران اراك اي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مركزي روزانه 3053 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مركزي نوبت دوم 3054 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 3055 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 هرمزگان روزانه 3056 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 هرمزگان روزانه 3057 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 3058 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 3059 اي دختران بندرعباسو حرفهآموزشكده فني  - 15 زن -
 همدان روزانه 3060 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 3061 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 3062 شهيد ديباج -پسران شماره دو همدان  ايآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 3063 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 3064 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 يزد روزانه 3065 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد حرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد
 يزد روزانه 3066 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 يزد روزانه 3067 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
دوم نوبت 3068 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد  يزد 
 يزد نوبت دوم 3069 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد نوبت دوم 3070 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 يزد نوبت دوم 3071 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 ساخت و توليد (كارداني پيوسته) - 15

 آذربايجان شرقي روزانه 3072 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3073 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3074 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3075 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3076 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3077 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3078 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3079 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
غربيآذربايجان  روزانه 3080 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد  

 آذربايجان غربي روزانه 3081 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3082 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3083 شهيد قاضي طباطبايي -شماره يك اروميه اي پسران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد



 

 
 

 
 

 83  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 ساخت و توليد (كارداني پيوسته) - 15 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3084 اروميه -فن موسسه غيرانتفاعي علم و  100 - - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3085 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 3086 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اردبيل روزانه 3087 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3088 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3089 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 3090 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 3091 اي پسران گلپايگانفني و حرفه آموزشكده - 30 - مرد
 اصفهان روزانه 3092 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 3093 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 3094 شهيد رجايي -اي پسران كاشان فني و حرفهدانشكده  25 - - مرد
 اصفهان روزانه 3095 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3096 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3097 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3098 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3099 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3100 شهيد رجايي -كاشان اي پسران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3101 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3102 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3103 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3104 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3105 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - زن مرد
 البرز روزانه 3106 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 3107 اي پسران كرجحرفهآموزشكده فني و  - 32 - مرد
 البرز نوبت دوم 3108 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 3109 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 تهران روزانه 3110 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 3111 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران نوبت دوم 3112 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 3113 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3114 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3115 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3116 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3117 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 3118 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 3119 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3120 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3121 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3122 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3123 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3124 اي پسران نيشابورفني و حرفهآموزشكده  30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3125 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3126 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3127 شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3128 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3129 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3130 نيشابوراي پسران آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3131 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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 خراسان رضوي نوبت دوم 3132 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3133 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3134 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3135 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 3136 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 3137 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خوزستان روزانه 3138 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 3139 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 3140 شهيد چمران -اهواز اي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 3141 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3142 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3143 شهدا -شماره دو اهواز اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3144 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3145 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 3146 خرمشهر -اروندان موسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد

 زنجان روزانه 3147 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 3148 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 3149 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 3150 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3151 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3152 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 100 - - مرد
 سمنان روزانه 3153 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 3154 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 3155 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 3156 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 3157 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 3158 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 3159 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - - مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 3160 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3161 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3162 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3163 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس روزانه 3164 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 3165 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 3166 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 45 - - مرد
 فارس روزانه 3167 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد
 فارس روزانه 3168 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 3169 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 3170 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3171 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 3172 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3173 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 3174 شهيد باهنر -شماره يك شيراز اي پسران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3175 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 قزوين روزانه 3176 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 3177 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين نوبت دوم 3178 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 3179 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
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 قزوين غيرانتفاعي 3180 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3181 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3182 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3183 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - - مرد
 قم روزانه 3184 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم نوبت دوم 3185 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 كردستان روزانه 3186 شهيد يزدان پناه -سنندج اي پسران دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 3187 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 3188 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 3189 شهيد يزدان پناه -سنندج اي پسران دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كردستان غيرانتفاعي 3190 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - - مرد

 كرمان روزانه 3191 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 3192 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 3193 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 3194 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3195 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3196 اي پسران سيرجانو حرفه آموزشكده فني - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3197 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3198 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3199 (محل تحصيل واحد رفسنجان)موسسه غيرانتفاعي كار  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3200 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3201 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3202 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3203 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3204 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3205 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 3206 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  100 - - مرد

 گلستان روزانه 3207 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 گلستان روزانه 3208 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3209 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3210 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3211 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - - مرد

 گيالن روزانه 3212 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 3213 اي پسران بندرانزليحرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد

 گيالن روزانه 3214 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 3215 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

دومنوبت  3216 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد  گيالن 

 گيالن نوبت دوم 3217 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3218 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3219 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 لرستان روزانه 3220 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 لرستان روزانه 3221 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 لرستان نوبت دوم 3222 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 3223 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران روزانه 3224 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 3225 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3226 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3227 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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 مازندران غيرانتفاعي 3228 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3229 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3230 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3231 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - - مرد
 مركزي روزانه 3232 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 3233 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي نوبت دوم 3234 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 3235 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3236 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - - مرد
 همدان روزانه 3237 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 3238 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان حرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد
 همدان نوبت دوم 3239 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 3240 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 يزد روزانه 3241 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد فني و حرفهدانشكده  45 - - مرد
 يزد روزانه 3242 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3243 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3244 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد حرفهدانشكده فني و  - 5 - مرد

 كشي صنعتي (كارداني پيوسته)نقشه - 15

 آذربايجان شرقي روزانه 3245 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
شرقيآذربايجان  روزانه 3246 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 40 - مرد  

 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3247 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3248 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3249 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3250 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3251 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3252 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 3253 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان حرفهدانشكده فني و  20 - - مرد
 اصفهان روزانه 3254 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3255 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3256 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3257 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3258 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3259 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3260 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3261 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - زن مرد
 تهران روزانه 3262 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران حرفهدانشكده فني و  20 - - مرد
 تهران روزانه 3263 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 3264 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران نوبت دوم 3265 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران حرفهدانشكده فني و  20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 3266 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 خراسان رضوي غيرانتفاعي 3267 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 3268 قوچان -غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه  100 - زن مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 3269 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 3270 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  100 - زن مرد

 زنجان غيرانتفاعي 3271 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3272 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 100 - زن مرد
 سمنان غيرانتفاعي 3273 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - زن مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  محل تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي 

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 سمنان غيرانتفاعي 3274 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - زن مرد

 قزوين غيرانتفاعي 3275 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3276 آبيك -كاشاني دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3277 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3278 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3279 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3280 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3281 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 3282 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 3283 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  100 - زن مرد
 كردستان غيرانتفاعي 3284 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3285 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3286 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 3287 اي پسران شماره دو كرمانشاهفني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3288 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3289 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3290 پسران شماره دو كرمانشاهاي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3291 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3292 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3293 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  100 - زن مرد

 مازندران روزانه 3294 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 3295 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3296 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3297 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3298 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3299 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3300 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3301 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3302 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3303 محمودآباد -خزر موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3304 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3305 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3306 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3307 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3308 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 3309 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  100 - زن مرد
 يزد روزانه 3310 شهيد صدوقي -يك يزد اي پسران شماره دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3311 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3312 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3313 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 طراحي صنعتي (كارداني پيوسته) - 15

 قم غيرانتفاعي 3314 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3315 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد

 مكانيك خودرو (كارداني پيوسته) - 17

 آذربايجان شرقي روزانه 3316 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3317 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3318 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد



 

 
 

 
 

 88  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي روزانه 3319 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3320 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3321 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3322 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3323 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3324 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3325 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3326 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3327 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3328 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3329 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3330 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه فني و حرفهآموزشكده  - 40 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3331 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
دومنوبت  3332 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد  آذربايجان غربي 
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3333 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3334 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3335 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 3336 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اردبيل روزانه 3337 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اردبيل روزانه 3338 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اردبيل روزانه 3339 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3340 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3341 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3342 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3343 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 3344 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 3345 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 3346 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 3347 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اصفهان روزانه 3348 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 3349 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3350 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3351 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3352 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3353 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3354 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3355 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3356 شهر اصفهانشاهين  -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3357 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3358 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3359 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3360 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - - مرد
 البرز روزانه 3361 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 3362 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
 البرز نوبت دوم 3363 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 3364 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 ايالم روزانه 3365 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 ايالم روزانه 3366 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد



 

 
 

 
 

 89  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 مكانيك خودرو (كارداني پيوسته) - 17 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 ايالم نوبت دوم 3367 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 3368 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 3369 اي پسران بوشهرفني و حرفهآموزشكده  40 - - مرد
 بوشهر روزانه 3370 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 3371 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 3372 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 3373 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  100 - - مرد
 تهران روزانه 3374 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 3375 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران نوبت دوم 3376 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران حرفهدانشكده فني و  15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 3377 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3378 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3379 اي بروجنحرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3380 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3381 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 3382 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 3383 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 3384 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 3385 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3386 ابن حسام -اي پسران بيرجند فني و حرفهآموزشكده  15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3387 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3388 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3389 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3390 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3391 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3392 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3393 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3394 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3395 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3396 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3397 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3398 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3399 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3400 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3401 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3402 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3403 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3404 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3405 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3406 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد حرفهدانشكده فني و  - 20 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 3407 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 3408 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 3409 مشهد -خراسان موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 3410 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  100 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3411 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3412 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3413 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3414 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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 خراسان شمالي نوبت دوم 3415 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 3416 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 3417 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 3418 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 3419 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 3420 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز حرفهآموزشكده فني و  - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3421 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3422 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 زنجان روزانه 3423 اي پسران زنجانحرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد
 زنجان روزانه 3424 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 3425 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 3426 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3427 ابهر -غيرانتفاعي صائب  موسسه 100 - زن مرد
 سمنان روزانه 3428 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 3429 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 3430 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 3431 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 3432 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - - مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 3433 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3434 دو زاهدان اي پسران شمارهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3435 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3436 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3437 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3438 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3439 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3440 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 3441 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  100 - - مرد
 فارس روزانه 3442 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 3443 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 3444 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد
 فارس روزانه 3445 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 3446 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 3447 ممسنياي پسران آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 3448 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3449 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 3450 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3451 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 3452 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3453 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 3454 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - - مرد
 قزوين روزانه 3455 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 3456 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين نوبت دوم 3457 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 3458 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3459 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3460 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3461 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3462 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  100 - - مرد
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 قزوين غيرانتفاعي 3463 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3464 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - - مرد
 قم روزانه 3465 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 3466 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قم نوبت دوم 3467 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قم نوبت دوم 3468 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم غيرانتفاعي 3469 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 3470 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 3471 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 3472 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 3473 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كردستان غيرانتفاعي 3474 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - - مرد

 كرمان روزانه 3475 اي بمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 3476 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 3477 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 3478 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 3479 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 3480 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان روزانه 3481 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمان روزانه 3482 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمان روزانه 3483 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 3484 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3485 اي بمآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3486 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3487 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3488 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3489 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3490 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3491 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3492 اي پسران شهر بابكآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3493 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3494 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3495 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3496 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3497 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3498 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3499 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3500 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3501 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 3502 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3503 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3504 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3505 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3506 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3507 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 3508 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  100 - - مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 3509 اي پسران ياسوجو حرفه آموزشكده فني 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 3510 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد



 

 
 

 
 

 92  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 مكانيك خودرو (كارداني پيوسته) - 17 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 3511 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 3512 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 گلستان روزانه 3513 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 3514 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 3515 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 3516 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3517 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3518 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3519 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3520 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي حرفهدانشكده فني و  - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3521 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3522 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - - مرد

 گيالن روزانه 3523 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 3524 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 3525 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 3526 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 3527 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 3528 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3529 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3530 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3531 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3532 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3533 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3534 پسران رشتاي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3535 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3536 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3537 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3538 رشت -غيرانتفاعي كوشيار موسسه  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 3539 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  100 - - مرد

 لرستان روزانه 3540 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 3541 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان روزانه 3542 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 3543 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 3544 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  3545 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  لرستان 
 لرستان نوبت دوم 3546 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 3547 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران روزانه 3548 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 3549 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 3550 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 3551 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 3552 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3553 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 3554 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3555 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 3556 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3557 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3558 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
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 مازندران نوبت دوم 3559 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
دوم نوبت 3560 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد  مازندران 
 مازندران نوبت دوم 3561 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3562 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3563 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3564 اي پسران شماره دو ساريحرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3565 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3566 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  3567 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  مازندران 
 مازندران غيرانتفاعي 3568 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3569 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3570 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3571 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3572 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3573 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3574 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3575 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3576 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3577 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - - مرد
 مركزي روزانه 3578 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 3579 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي نوبت دوم 3580 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 3581 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3582 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3583 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3584 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3585 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 3586 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3587 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3588 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس فني و حرفه آموزشكده 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3589 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3590 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3591 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 هرمزگان غيرانتفاعي 3592 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  100 - - مرد
 همدان روزانه 3593 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 3594 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان روزانه 3595 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 3596 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 3597 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 3598 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 3599 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 3600 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 3601 شهيد بهشتي -اردكان اي پسران آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 3602 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 3603 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3604 صدوقيشهيد  -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3605 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3606 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 3607 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3608 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد
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 اصفهان روزانه 3609 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 3610 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3611 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3612 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران روزانه 3613 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 3614 زاده آمليعالمه حسن  -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3615 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3616 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 يزد روزانه 3617 امام خميني(ره) - اي پسران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3618 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3619 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3620 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)خدمات پس از فروش خودرو  - 17

 كرمان روزانه 3621 اي بمآموزشكده فني و حرفه 60 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3622 اي بمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 گيالن روزانه 3623 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 3624 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3625 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3626 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)كنترل كيفيت خودرو  - 17

 آذربايجان شرقي روزانه 3627 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3628 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3629 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3630 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3631 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3632 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3633 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3634 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قزوين روزانه 3635 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 3636 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قزوين نوبت دوم 3637 اي پسران قزوينحرفه آموزشكده فني و 15 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 3638 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 لرستان روزانه 3639 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 3640 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان نوبت دوم 3641 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 3642 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 3643 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3644 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3645 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3646 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)تعمير و نگهداري خودرو  - 17

 آذربايجان شرقي روزانه 3647 شماره دو تبريزاي پسران آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3648 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3649 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3650 دو تبريز اي پسران شمارهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 البرز روزانه 3651 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 البرز روزانه 3652 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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  مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام 

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 البرز نوبت دوم 3653 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 البرز نوبت دوم 3654 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 3655 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد
 بوشهر روزانه 3656 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه - 50 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3657 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3658 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3659 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3660 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران روزانه 3661 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3662 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 3663 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3664 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3665 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3666 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3667 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3668 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 جوشكاري (كارداني پيوسته) - 18

 آذربايجان شرقي روزانه 3669 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3670 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3671 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3672 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3673 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3674 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3675 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3676 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3677 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3678 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3679 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3680 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - - مرد
 بوشهر روزانه 3681 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 بوشهر روزانه 3682 پسران كنگان ايآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 3683 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 3684 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران روزانه 3685 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 3686 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 3687 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 3688 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3689 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3690 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3691 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3692 اي بروجنفني و حرفهآموزشكده  - 10 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 3693 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3694 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3695 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3696 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان روزانه 3697 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خوزستان روزانه 3698 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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 جوشكاري (كارداني پيوسته) - 18 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خوزستان نوبت دوم 3699 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3700 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 3701 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  100 - - مرد

 زنجان روزانه 3702 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 3703 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 3704 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 3705 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3706 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3707 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 3708 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد

 سمنان روزانه 3709 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 3710 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 3711 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 20 - مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 3712 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3713 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3714 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3715 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس روزانه 3716 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 3717 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 3718 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3719 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 قزوين روزانه 3720 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 3721 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قزوين نوبت دوم 3722 پسران قزويناي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 3723 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3724 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - - مرد
 كردستان غيرانتفاعي 3725 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - - مرد

 كرمان روزانه 3726 اي بمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 3727 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 3728 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد

 كرمان روزانه 3729 دادبينشهيد  -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3730 اي بمآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3731 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3732 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3733 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان و حرفهآموزشكده فني  - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3734 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3735 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3736 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 100 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3737 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3738 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3739 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3740 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گلستان روزانه 3741 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 3742 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3743 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3744 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3745 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - - مرد

 گيالن روزانه 3746 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
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 گيالن روزانه 3747 رستم آباد رودباراي پسران آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3748 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3749 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 3750 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 3751 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان نوبت دوم 3752 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 3753 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران روزانه 3754 محمدباقر(ع)امام  -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3755 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3756 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3757 محمدباقر(ع) امام -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3758 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 3759 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3760 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3761 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3762 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 يزد روزانه 3763 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3764 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3765 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3766 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 صنايع فلزي (كارداني پيوسته) - 18

چهارمحال و بختياري روزانه 3767 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3768 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3769 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3770 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 خوزستان روزانه 3771 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 3772 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3773 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3774 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 فارس روزانه 3775 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 3776 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 3777 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد
 فارس روزانه 3778 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 3779 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3780 امام خميني(ره) -اي پسران آباده و حرفه آموزشكده فني - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 3781 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3782 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كرمان روزانه 3783 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان فني و حرفهآموزشكده  50 - - مرد

 كرمان روزانه 3784 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3785 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3786 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3787 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - - مرد

 لرستان روزانه 3788 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 3789 اي پسران دورودحرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 3790 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 3791 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران روزانه 3792 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
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 مازندران روزانه 3793 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3794 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3795 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3796 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - - مرد
 همدان روزانه 3797 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان و حرفهآموزشكده فني  30 - - مرد
 همدان روزانه 3798 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 يزد روزانه 3799 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3800 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 3801 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3802 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3803 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3804 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 3805 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3806 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني پيوسته)حرارت مركزي و تهويه مطبوع  - 19

 آذربايجان شرقي روزانه 3807 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3808 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3809 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3810 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 3811 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3812 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3813 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3814 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3815 شهيد بهشتي -شماره دو اروميه اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3816 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  100 - - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3817 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  100 - - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 3818 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 3819 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اردبيل روزانه 3820 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3821 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 3822 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 3823 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 3824 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3825 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 3826 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3827 اصفهانشاهين شهر  -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3828 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3829 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 3830 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - - مرد
 تهران روزانه 3831 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 3832 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 3833 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 3834 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 3835 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 3836 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3837 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 3838 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3839 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 3840 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3841 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 3842 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3843 منتظريشهيد محمد  -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 3844 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3845 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 3846 دارالفنون -پسران بجنورد اي آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 3847 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 3848 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 3849 بجنورد -اشراق موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 3850 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خوزستان روزانه 3851 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3852 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 3853 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 زنجان روزانه 3854 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 3855 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 3856 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 3857 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 3858 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3859 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 3860 پسران شماره دو زاهدان ايآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3861 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 3862 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس روزانه 3863 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز و حرفهآموزشكده فني  35 - - مرد
 فارس روزانه 3864 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 3865 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3866 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز و حرفه آموزشكده فني - 15 - مرد
 قزوين روزانه 3867 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 3868 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قزوين نوبت دوم 3869 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 3870 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3871 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3872 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 3873 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - - مرد
 قم روزانه 3874 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قم روزانه 3875 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 قم نوبت دوم 3876 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  3877 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  قم 
 كردستان روزانه 3878 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 3879 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 3880 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 3881 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان روزانه 3882 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 3883 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3884 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3885 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3886 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 100 - - مرد
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 كرمان غيرانتفاعي 3887 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3888 غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)موسسه  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3889 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3890 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 3891 دو كرمانشاه اي پسران شمارهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3892 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 3893 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 3894 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  100 - - مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 3895 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 3896 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
بويراحمدكهگيلويه و  نوبت دوم 3897 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 3898 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 گلستان روزانه 3899 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 گلستان روزانه 3900 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 گلستان روزانه 3901 امام علي(ع) -پسران كردكوي اي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 3902 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3903 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3904 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گلستان نوبت دوم 3905 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 3906 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3907 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3908 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 3909 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گيالن روزانه 3910 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 3911 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 3912 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 3913 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 مازندران روزانه 3914 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 3915 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 3916 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 3917 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران روزانه 3918 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 3919 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3920 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3921 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3922 محمدباقر(ع)امام  -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 3923 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران نوبت دوم 3924 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  3925 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد  مازندران 
 مازندران غيرانتفاعي 3926 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3927 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3928 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3929 اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان موسسه  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3930 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - - مرد
 مركزي روزانه 3931 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 3932 امير كبير -اراك اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي نوبت دوم 3933 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 3934 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 مركزي غيرانتفاعي 3935 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  100 - - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 3936 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - - مرد
 همدان روزانه 3937 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان فني و حرفهآموزشكده  30 - - مرد
 همدان روزانه 3938 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان نوبت دوم 3939 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 3940 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 يزد روزانه 3941 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3942 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3943 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد فني و حرفهآموزشكده  5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3944 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 تبريد (كارداني پيوسته) - 19

 آذربايجان شرقي روزانه 3945 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 3946 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3947 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 3948 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3949 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 3950 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3951 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3952 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3953 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3954 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 سمنان روزانه 3955 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 3956 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 3957 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 3958 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 فارس روزانه 3959 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 3960 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 3961 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 3962 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كرمان روزانه 3963 اي پسران ارزوييه (استان كرمان)آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 3964 اي پسران ارزوييه (استان كرمان)آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 3965 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 3966 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3967 اي پسران ارزوييه (استان كرمان)آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3968 اي پسران ارزوييه (استان كرمان)آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان نوبت دوم 3969 پسران جيرفت ايآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 3970 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 3971 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - - مرد

 مازندران غيرانتفاعي 3972 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 3973 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3974 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3975 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 3976 اي مينابفني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 3977 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3978 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3979 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 3980 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
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 تبريد (كارداني پيوسته) - 19 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 هرمزگان نوبت دوم 3981 اي مينابحرفهآموزشكده فني و  - 15 - مرد
 همدان روزانه 3982 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 3983 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 يزد روزانه 3984 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 3985 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 3986 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 3987 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)گازرساني  - 19
 آذربايجان غربي روزانه 3988 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 3989 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3990 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 3991 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 3992 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 بوشهر روزانه 3993 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 3994 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 3995 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
و بختياريچهارمحال  روزانه 3996 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 3997 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3998 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 3999 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4000 اي پسران شماره دو زاهدانحرفه آموزشكده فني و 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4001 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4002 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4003 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس روزانه 4004 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 4005 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 4006 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4007 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كرمان روزانه 4008 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 70 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4009 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 4010 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4011 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4012 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4013 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 4014 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 4015 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان نوبت دوم 4016 پسران دوروداي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 4017 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 هرمزگان روزانه 4018 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 4019 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 4020 اي مينابحرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 4021 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 4022 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4023 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 4024 آموزشكده كشاورزي خاتم 30 - - مرد
 يزد روزانه 4025 آموزشكده كشاورزي خاتم - 30 - مرد
 يزد نوبت دوم 4026 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4027 اي پسران بافقآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 4028 آموزشكده كشاورزي خاتم 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4029 آموزشكده كشاورزي خاتم - 15 - مرد
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  صنايع چوب و مبلمان (كارداني پيوسته) - 20
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 4030 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 4031 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4032 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4033 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 17 - مرد
 تهران روزانه 4034 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 4035 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 4036 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 4037 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 4038 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4039 ثامن الحجج(ع) -پسران شماره دو مشهد اي آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4040 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4041 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 4042 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 4043 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 4044 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 4045 پسران شيرواناي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمان روزانه 4046 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد

 كرمان روزانه 4047 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4048 شهيد دادبين -شماره دو كرمان  اي پسرانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4049 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمانشاه روزانه 4050 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 4051 پسران شماره يك كرمانشاهاي آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4052 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4053 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گلستان روزانه 4054 آباد كتولعلياي پسران آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 4055 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 4056 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 4057 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4058 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  100 - - مرد

 گيالن روزانه 4059 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4060 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4061 سراپسران صومعهاي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4062 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 مازندران روزانه 4063 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 4064 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4065 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4066 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4067 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  100 - - مرد
 همدان روزانه 4068 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 4069 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 يزد روزانه 4070 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 4071 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 4072 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4073 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 4074 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4075 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 4076 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4077 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد
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  چاپ (كارداني پيوسته) - 21
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 تهران روزانه 4078 انقالب اسالمي -يك تهران اي پسران شماره دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 4079 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 4080 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 4081 انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران  ايدانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 عمران (كارداني پيوسته) - 22

 آذربايجان شرقي روزانه 4082 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4083 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4084 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4085 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4086 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4087 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 30 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4088 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4089 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
شرقيآذربايجان  نوبت دوم 4090 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد  

 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4091 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4092 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4093 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4094 كشاورزي پسران مراغهآموزشكده فني و  10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4095 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 10 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4096 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4097 يك تبريزاي پسران شماره دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4098 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  100 - - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4099 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - - مرد
شرقيآذربايجان  غيرانتفاعي 4100 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 100 - زن مرد  

 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4101 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 4102 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 4103 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4104 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
غربيآذربايجان  نوبت دوم 4105 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد  

 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4106 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4107 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4108 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  100 - - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4109 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4110 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 4111 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اردبيل روزانه 4112 رازي -پسران اردبيل اي آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 4113 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 4114 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل غيرانتفاعي 4115 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 4116 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 4117 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 4118 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 4119 پسران گلپايگاناي آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان روزانه 4120 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 4121 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 4122 شهيد رجايي -پسران كاشان اي دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 4123 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
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 عمران (كارداني پيوسته) - 22 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان نوبت دوم 4124 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4125 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4126 اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4127 پسران گلپايگاناي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4128 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4129 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4130 شهيد رجايي -اي پسران كاشان حرفهدانشكده فني و  25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4131 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4132 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4133 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4134 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4135 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4136 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4137 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4138 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4139 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4140 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4141 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - - مرد
 البرز روزانه 4142 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 4143 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
 البرز نوبت دوم 4144 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 4145 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 ايالم روزانه 4146 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 ايالم روزانه 4147 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم نوبت دوم 4148 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 4149 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 ايالم غيرانتفاعي 4150 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  100 - - مرد
 بوشهر روزانه 4151 بوشهراي پسران آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 بوشهر روزانه 4152 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 4153 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 4154 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 4155 بوشهر -ليان موسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد
 تهران روزانه 4156 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 4157 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 4158 انقالب اسالمي -شماره يك تهران اي پسران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 4159 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران غيرانتفاعي 4160 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  100 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4161 پسران شهركرداي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4162 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 4163 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 4164 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 4165 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 4166 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

جنوبيخراسان  روزانه 4167 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد  

 خراسان جنوبي روزانه 4168 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4169 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4170 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4171 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
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 خراسان جنوبي نوبت دوم 4172 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 4173 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 4174 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4175 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4176 اي پسران سبزوارفني و حرفهآموزشكده  - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4177 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4178 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4179 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4180 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4181 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4182 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4183 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4184 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4185 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4186 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4187 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4188 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4189 شهيد محمد منتظري -شماره يك مشهد اي پسران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4190 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4191 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4192 مشهد -غيرانتفاعي اسرار موسسه  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4193 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4194 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4195 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4196 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4197 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4198 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4199 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  100 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 4200 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 4201 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 4202 دارالفنون -اي پسران بجنورد فني و حرفهآموزشكده  15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 4203 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 4204 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 4205 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز حرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد

 خوزستان روزانه 4206 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 4207 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 4208 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 4209 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  100 - - مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 4210 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  100 - - مرد

 زنجان روزانه 4211 اي پسران زنجانحرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد
 زنجان روزانه 4212 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 4213 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 4214 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 4215 زنجان -غيرانتفاعي روزبه موسسه  100 - - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 4216 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 4217 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 4218 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 4219 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
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 سمنان نوبت دوم 4220 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4221 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4222 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4223 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4224 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4225 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  100 - - مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 4226 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4227 شهيد باهنر -زاهدان اي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4228 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4229 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4230 باهنرشهيد  -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4231 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4232 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4233 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس روزانه 4234 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 4235 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 4236 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 4237 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 4238 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 4239 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 4240 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 4241 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 4242 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 4243 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 4244 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 4245 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 4246 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4247 خميني(ره)امام  -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 4248 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4249 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 4250 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4251 اي پسران دارابو حرفهآموزشكده فني  - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 4252 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4253 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 4254 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4255 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 4256 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4257 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 4258 شيراز -غيرانتفاعي آپادانا موسسه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4259 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - - مرد
 فارس غيرانتفاعي 7956 مهرفارس - پارسموسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد
 فارس غيرانتفاعي 4260 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4261 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  100 - - مرد
 فارس غيرانتفاعي 4262 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4263 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 100 - - مرد
 قزوين روزانه 4264 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 4265 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين نوبت دوم 4266 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 4267 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
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 قزوين غيرانتفاعي 4268 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4269 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4270 آبيك -الدين جمشيد كاشاني  دانشگاه غيرانتفاعي غياث 100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4271 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4272 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4273 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4274 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4275 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4276 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4277 آبيك -غيرانتفاعي موالنا موسسه  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4278 موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 100 - - مرد
 قم روزانه 4279 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 4280 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 12 - مرد
 قم نوبت دوم 4281 اي پسران قمو حرفهآموزشكده فني  12 - - مرد
 قم نوبت دوم 4282 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم غيرانتفاعي 4283 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 4284 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 4285 قم -حكمت موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 4286 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 4287 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 4288 پناهشهيد يزدان  -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 4289 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان روزانه 4290 اي بمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 4291 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 4292 اي پسران بافتحرفهآموزشكده فني و  25 - - مرد

 كرمان روزانه 4293 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 كرمان روزانه 4294 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 4295 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 4296 اي پسران سيرجانو حرفهآموزشكده فني  30 - - مرد

 كرمان روزانه 4297 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 4298 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 4299 چمرانشهيد  -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4300 اي بمآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4301 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4302 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4303 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4304 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4305 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4306 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4307 پسران سيرجاناي آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4308 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4309 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4310 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4311 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4312 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4313 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4314 رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق موسسه  100 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 4315 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
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 كرمانشاه روزانه 4316 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 4317 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 4318 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4319 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4320 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4321 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4322 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4323 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4324 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  100 - - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4325 كرمانشاه -غيرانتفاعي كبير غرب موسسه  100 - زن مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 4326 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 4327 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 4328 ياسوجاي پسران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 4329 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد غيرانتفاعي 4330 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  100 - زن مرد
 گلستان روزانه 4331 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 4332 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 4333 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 4334 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 4335 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 4336 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 4337 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 4338 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي و حرفه دانشكده فني - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4339 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4340 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4341 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4342 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - - مرد

 گيالن روزانه 4343 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 4344 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 4345 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4346 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 4347 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4348 سرااي پسران صومعهحرفهدانشكده فني و  - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4349 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4350 امام صادق(ع) -اي پسران آستانه اشرفيه آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4351 اي پسران رشتحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4352 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4353 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4354 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4355 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4356 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4357 فومن -موسسه غيرانتفاعي دامون  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4358 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4359 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4360 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4361 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  100 - - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4362 غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليموسسه  100 - زن مرد

 لرستان روزانه 4363 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
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 لرستان روزانه 4364 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 لرستان روزانه 4365 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 4366 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 4367 پسران بروجرداي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 4368 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 لرستان نوبت دوم 4369 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 4370 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 4371 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 100 - - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 4372 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  100 - - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 4373 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  100 - - مرد
 مازندران روزانه 4374 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 4375 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 4376 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 4377 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 4378 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 4379 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 4380 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 4381 مالصدرا -اي پسران رامسر حرفهآموزشكده فني و  - 40 - مرد
 مازندران روزانه 4382 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 4383 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 4384 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 4385 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4386 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4387 آمليعالمه حسن زاده  -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4388 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4389 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4390 اي پسران بهشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4391 اي پسران بهشهرفني و حرفه آموزشكده - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4392 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4393 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4394 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4395 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4396 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
دومنوبت  4397 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد  مازندران 
 مازندران غيرانتفاعي 4398 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4399 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4400 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4401 تنكابن -آيندگان موسسه غيرانتفاعي  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4402 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4403 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4404 چالوس -دانش ويندگان موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4405 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4406 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4407 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4408 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4409 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4410 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4411 ساري -غيرانتفاعي سارويه موسسه  100 - زن مرد
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 مازندران غيرانتفاعي 4412 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4413 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4414 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4415 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4416 اميركال بابل -و فناوري آريان موسسه غيرانتفاعي علوم  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4417 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4418 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4419 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4420 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 4421 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 4422 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي نوبت دوم 4423 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 4424 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 4425 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - - مرد
 هرمزگان روزانه 4426 شهيد كراني -بندرعباس اي پسران آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 4427 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 4428 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 هرمزگان روزانه 4429 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 4430 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 4431 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 4432 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 4433 اي مينابحرفهآموزشكده فني و  - 10 - مرد
 همدان روزانه 4434 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 4435 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان نوبت دوم 4436 شهيد مفتح -يك همدان اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 4437 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 يزد روزانه 4438 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4439 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 4440 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 4441 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 4442 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4443 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 4444 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4445 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 4446 شريف -اي پسران ابركوه فني و حرفهآموزشكده  5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4447 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 4448 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4449 بهشتيشهيد  -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 4450 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4451 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 4452 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4453 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)هاي بتوني اجراي ساختمان - 22

 آذربايجان غربي روزانه 4454 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 4455 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4456 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4457 شهيد قاضي طباطبايي -اروميه اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 4458 شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان  ايدانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 4459 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4460 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4461 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4462 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - - مرد
 خراسان رضوي روزانه 4463 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4464 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4465 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4466 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4467 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  100 - - مرد

 خوزستان روزانه 4468 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 4469 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 4470 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 4471 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4472 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  100 - - مرد

 فارس روزانه 4473 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 4474 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 4475 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4476 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4477 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - - مرد
 كرمانشاه روزانه 4478 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 4479 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4480 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4481 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 4482 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 گيالن روزانه 4483 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4484 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4485 سراپسران صومعهاي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 لرستان روزانه 4486 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 4487 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان نوبت دوم 4488 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 4489 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان غيرانتفاعي 4490 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  100 - - مرد
 مازندران روزانه 4491 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 4492 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 4493 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 4494 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4495 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4496 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4497 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4498 محمدباقر(ع)امام  -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4499 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
 يزد روزانه 4500 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4501 علي(ع) امام -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 4502 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4503 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
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  (كارداني ناپيوسته)راهسازي  - 22
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كرمان روزانه 4504 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 كرمان روزانه 4505 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4506 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4507 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 لرستان غيرانتفاعي 4508 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 100 - - مرد
 مركزي روزانه 4509 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 4510 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي نوبت دوم 4511 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 4512 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد روزانه 4513 شريف -پسران ابركوه اي آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4514 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 4515 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4516 شريف -اي پسران ابركوه آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 برداري (كارداني پيوسته)نقشه - 22

 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4517 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4518 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4519 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4520 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4521 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - - مرد
 ايالم غيرانتفاعي 4522 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  100 - - مرد
 تهران روزانه 4523 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران حرفهدانشكده فني و  20 - - مرد
 تهران روزانه 4524 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 4525 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 4526 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 4527 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 4528 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4529 اي پسران فردوسحرفهآموزشكده فني و  10 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4530 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 4531 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4532 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - - مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 4533 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 4534 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  100 - - مرد

 زنجان غيرانتفاعي 4535 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 سمنان غيرانتفاعي 4536 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - - مرد

 سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 4537 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  100 - زن مرد

 فارس روزانه 4538 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 4539 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 4540 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز و حرفهدانشكده فني  30 - - مرد
 فارس روزانه 4541 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 4542 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4543 مرودشتاي پسران آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 4544 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4545 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 4546 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4547 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4548 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - - مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4549 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - - مرد
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 پيوسته)برداري (كارداني نقشه - 22 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 قزوين غيرانتفاعي 4550 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 4551 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  100 - زن مرد
 كرمان غيرانتفاعي 4552 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4553 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  100 - - مرد

 كهگيلويه و بويراحمد غيرانتفاعي 4554 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4555 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4556 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  100 - - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4557 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - - مرد

 گيالن روزانه 4558 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4559 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4560 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4561 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4562 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - - مرد

 لرستان غيرانتفاعي 4563 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  100 - - مرد
 مازندران روزانه 4564 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 4565 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران نوبت دوم 4566 پسران بابلاي آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4567 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4568 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4569 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4570 نكا -غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران موسسه  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4571 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4572 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4573 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4574 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4575 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  100 - - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 4576 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - - مرد
 مركزي غيرانتفاعي 4577 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - - مرد
 همدان غيرانتفاعي 4578 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  100 - زن مرد
 يزد روزانه 4579 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 4580 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 4581 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 4582 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد غيرانتفاعي 4583 يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  100 - - مرد

 معماري (كارداني پيوسته) - 23

 آذربايجان شرقي روزانه 4584 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4585 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4586 شهيد چمران -اي اهر فني و حرفهآموزشكده  20 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4587 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4588 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4589 الزهرا(س) -دختران تبريز  ايآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4590 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4591 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4592 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4593 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 4594 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4595 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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پذيرشجنس  پذيرش نيمسال ظرفيت   
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي روزانه 4596 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 4597 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4598 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4599 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4600 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4601 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4602 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4603 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4604 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4605 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4606 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4607 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4608 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4609 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4610 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 4611 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4612 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4613 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4614 تبريز -غيرانتفاعي سراج موسسه  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4615 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4616 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 4617 تبريز -اكرم(ص) موسسه غيرانتفاعي نبي  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 4618 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 4619 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 4620 قاضي طباطباييشهيد  -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 4621 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4622 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4623 دختران خوياي آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4624 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 4625 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4626 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4627 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4628 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4629 اروميه -غيرانتفاعي علم و فن موسسه  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4630 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 4631 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 4632 رازي -پسران اردبيل اي آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اردبيل روزانه 4633 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اردبيل روزانه 4634 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اردبيل روزانه 4635 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اردبيل روزانه 4636 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اردبيل روزانه 4637 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اردبيل نوبت دوم 4638 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 4639 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 4640 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 4641 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 4642 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 4643 اي دختران اردبيلحرفهآموزشكده فني و  - 20 زن -
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 اردبيل غيرانتفاعي 4644 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 4645 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 4646 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 4647 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 16 - زن -
 اصفهان روزانه 4648 دختران اصفهاناي آموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان روزانه 4649 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 4650 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 4651 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 4652 اي دختران نجف آبادفني و حرفهآموزشكده  - 20 زن -
 اصفهان روزانه 4653 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 4654 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 4655 شهيد رجايي -اي پسران كاشان فني و حرفهدانشكده  25 - - مرد
 اصفهان روزانه 4656 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4657 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4658 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4659 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 14 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 4660 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 14 زن -
 اصفهان نوبت دوم 4661 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 4662 دختران كاشاناي آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 4663 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 4664 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 4665 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4666 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4667 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 4668 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4669 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4670 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4671 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4672 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4673 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4674 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4675 اصفهان -غيرانتفاعي سپهر دانش معاصرموسسه  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4676 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4677 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4678 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4679 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4680 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 4681 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - زن مرد
 البرز روزانه 4682 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 4683 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
 البرز روزانه 4684 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 البرز روزانه 4685 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 البرز نوبت دوم 4686 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 4687 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 البرز نوبت دوم 4688 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
دومنوبت  4689 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -  البرز 
 البرز غيرانتفاعي 4690 موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج 100 - زن -
 ايالم روزانه 4691 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
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 ايالم روزانه 4692 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم روزانه 4693 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 ايالم روزانه 4694 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 ايالم نوبت دوم 4695 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 4696 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 ايالم نوبت دوم 4697 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 ايالم نوبت دوم 4698 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 ايالم غيرانتفاعي 4699 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  100 - زن مرد
 بوشهر روزانه 4700 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 4701 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
دومنوبت  4702 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -  بوشهر 
 بوشهر نوبت دوم 4703 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 بوشهر غيرانتفاعي 4704 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 4705 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - زن مرد
 تهران روزانه 4706 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 4707 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران روزانه 4708 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 4709 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران روزانه 4710 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 4711 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 4712 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 4713 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران نوبت دوم 4714 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 4715 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 4716 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 4717 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران غيرانتفاعي 4718 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  100 - زن مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4719 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 4720 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 4721 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4722 بروجناي آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4723 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4724 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 4725 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 4726 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 4727 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
بختياريچهارمحال و  نوبت دوم 4728 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 4729 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 4730 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
چهارمحال و بختياري غيرانتفاعي 4731 شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  100 - زن مرد
 خراسان جنوبي روزانه 4732 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 4733 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 4734 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 4735 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 4736 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 4737 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4738 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4739 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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 خراسان جنوبي نوبت دوم 4740 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4741 اي پسران فردوسآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4742 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 4743 اي دختران بيرجندفني و حرفهآموزشكده  - 10 زن -

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 4744 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي روزانه 4745 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4746 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4747 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 4748 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 4749 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 4750 اي دختران مشهدو حرفه آموزشكده فني - 20 زن -

 خراسان رضوي روزانه 4751 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 4752 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 4753 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 4754 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 4755 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

رضويخراسان  روزانه 4756 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد  

 خراسان رضوي نوبت دوم 4757 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4758 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4759 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4760 اي دختران سبزوارحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4761 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4762 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4763 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4764 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4765 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 4766 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4767 شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 4768 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4769 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4770 مشهد -غيرانتفاعي اسرار موسسه  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4771 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4772 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4773 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4774 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4775 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4776 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4777 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4778 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4779 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4780 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 4781 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 4782 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 4783 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 4784 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 4785 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 4786 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 4787 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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 خراسان شمالي نوبت دوم 4788 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 4789 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 4790 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 4791 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 4792 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان روزانه 4793 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 4794 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 4795 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 4796 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 4797 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 4798 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان غيرانتفاعي 4799 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  100 - زن مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 4800 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  100 - زن مرد

 زنجان روزانه 4801 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 4802 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 4803 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 4804 اي پسران زنجانحرفه آموزشكده فني و - 10 - مرد
 زنجان غيرانتفاعي 4805 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 4806 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 4807 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 100 - زن مرد
 سمنان روزانه 4808 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 4809 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 4810 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 4811 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4812 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4813 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4814 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4815 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 4816 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  100 - زن مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 4817 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4818 شهيد باهنر -زاهدان اي پسران شماره يك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4819 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 4820 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4821 باهنرشهيد  -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4822 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4823 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 4824 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 4825 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  100 - زن مرد
 فارس روزانه 4826 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 4827 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 4828 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 4829 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 فارس روزانه 4830 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 4831 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 4832 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 4833 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 4834 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 4835 شهيد باهنر -شيراز اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
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 محل
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 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 فارس نوبت دوم 4836 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4837 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 4838 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4839 اي پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
دومنوبت  4840 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -  فارس 
 فارس نوبت دوم 4841 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 4842 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 فارس نوبت دوم 4843 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس نوبت دوم 4844 شهيد باهنر -يك شيراز اي پسران شماره دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 4845 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 4846 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4847 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4848 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7957 مهرفارس - پارسموسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4849 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4850 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4851 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4852 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 4853 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  100 - زن مرد
 قزوين روزانه 4854 دختران قزويناي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 4855 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 قزوين نوبت دوم 4856 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قزوين نوبت دوم 4857 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 4858 آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4859 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4860 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4861 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4862 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4863 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4864 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4865 قزوين -غيرانتفاعي غزالي موسسه  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4866 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4867 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4868 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 4869 موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 100 - زن مرد
 قم روزانه 4870 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 4871 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 قم روزانه 4872 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 قم روزانه 4873 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 قم نوبت دوم 4874 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 قم نوبت دوم 4875 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم نوبت دوم 4876 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 قم نوبت دوم 4877 اي دختران قمفني و حرفهآموزشكده  - 10 زن -
 قم غيرانتفاعي 4878 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 4879 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 4880 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 4881 اي دختران سنندجحرفهآموزشكده فني و  30 - زن -

 كردستان روزانه 4882 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كردستان روزانه 4883 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
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 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كردستان روزانه 4884 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كردستان روزانه 4885 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان روزانه 4886 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كردستان روزانه 4887 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج و حرفه دانشكده فني 40 - - مرد

 كردستان روزانه 4888 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 4889 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كردستان نوبت دوم 4890 سنندجاي دختران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كردستان نوبت دوم 4891 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 كردستان نوبت دوم 4892 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 كردستان نوبت دوم 4893 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

دومنوبت  4894 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد  كردستان 

 كردستان نوبت دوم 4895 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 4896 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كردستان غيرانتفاعي 4897 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - زن مرد

 كرمان روزانه 4898 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 4899 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 4900 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 4901 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 4902 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 4903 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 4904 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 4905 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4906 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4907 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 4908 دختران سيرجاناي آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 4909 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 4910 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 4911 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 4912 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 4913 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4914 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4915 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4916 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4917 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4918 كيمياي كرمانموسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 4919 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 4920 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 4921 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 4922 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 4923 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه روزانه 4924 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 4925 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 4926 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4927 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4928 پسران شماره يك كرمانشاهاي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4929 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 4930 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 4931 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
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  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4932 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4933 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4934 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 4935 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  100 - زن مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 4936 پسران ياسوجاي آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 4937 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 4938 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 4939 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 4940 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 4941 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 4942 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 24 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 4943 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
كهگيلويه و بويراحمد غيرانتفاعي 4944 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  100 - زن مرد
بويراحمدكهگيلويه و  غيرانتفاعي 4945 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  100 - زن مرد
 گلستان روزانه 4946 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 4947 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 4948 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 گلستان روزانه 4949 دختران گرگان ايآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 گلستان نوبت دوم 4950 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 4951 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 4952 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 گلستان نوبت دوم 4953 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 گلستان غيرانتفاعي 4954 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4955 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4956 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4957 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 4958 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  100 - زن مرد

 گيالن روزانه 4959 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4960 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 4961 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 4962 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 4963 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 4964 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن روزانه 4965 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 4966 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4967 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4968 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4969 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4970 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 4971 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 4972 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن نوبت دوم 4973 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 4974 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4975 رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4976 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4977 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4978 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4979 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  100 - زن مرد
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 گيالن غيرانتفاعي 4980 رشت -غيرانتفاعي كادوس موسسه  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4981 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4982 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 4983 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 100 - زن مرد

 لرستان روزانه 4984 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 4985 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 4986 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 4987 اي دختران خرم ابادحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 4988 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 4989 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 4990 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 4991 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان غيرانتفاعي 4992 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  100 - زن مرد
 لرستان غيرانتفاعي 4993 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  100 - زن مرد
 مازندران روزانه 4994 بابل اي پسرانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 4995 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 4996 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 4997 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 4998 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 مازندران روزانه 4999 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 5000 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 5001 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 5002 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 5003 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 5004 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 5005 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران روزانه 5006 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 5007 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5008 بابلاي پسران آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5009 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5010 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5011 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5012 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 5013 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 5014 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 5015 دختران بابلاي آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 5016 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 5017 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 5018 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5019 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5020 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5021 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5022 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5023 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5024 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5025 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5026 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5027 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  100 - زن مرد
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 مازندران غيرانتفاعي 5028 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5029 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5030 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5031 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5032 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5033 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5034 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5035 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5036 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5037 بابل -غيرانتفاعي طبري موسسه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5038 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5039 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5040 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5041 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5042 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5043 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5044 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5045 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5046 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5047 ساري -غيرانتفاعي هدف موسسه  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 5048 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 5049 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي روزانه 5050 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 مركزي روزانه 5051 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 مركزي نوبت دوم 5052 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 5053 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 مركزي نوبت دوم 5054 اي دختران اراكحرفهآموزشكده فني و  5 - زن -
 مركزي نوبت دوم 5055 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 مركزي غيرانتفاعي 5056 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5057 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5058 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5059 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 5060 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5061 شهيد كراني -بندرعباس اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان روزانه 5062 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 5063 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان روزانه 5064 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 هرمزگان روزانه 5065 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 هرمزگان روزانه 5066 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5067 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5068 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5069 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5070 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5071 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5072 اي مينابحرفهآموزشكده فني و  5 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5073 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5074 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5075 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
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 همدان روزانه 5076 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 5077 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان روزانه 5078 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 5079 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان نوبت دوم 5080 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 5081 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 5082 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 5083 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان غيرانتفاعي 5084 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 5085 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 5086 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 5087 همدان -غيرانتفاعي گنجنامه موسسه  100 - زن مرد
 يزد روزانه 5088 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 5089 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 5090 امام علي(ع) - اي پسران شماره دو يزدآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 5091 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 5092 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 5093 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد روزانه 5094 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد فني و حرفه دانشكده 45 - - مرد
 يزد روزانه 5095 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 5096 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5097 شهيد بهشتي -پسران اردكان  ايآموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 5098 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5099 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 5100 يزداي دختران آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 5101 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 يزد نوبت دوم 5102 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5103 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد غيرانتفاعي 5104 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 100 - زن مرد
 يزد غيرانتفاعي 5105 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  100 - زن مرد

 (كارداني ناپيوسته)شهرسازي  - 23

 اصفهان روزانه 5106 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 16 - زن -
 اصفهان روزانه 5107 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان نوبت دوم 5108 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 14 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 5109 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 14 زن -
 تهران روزانه 5110 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 5111 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 5112 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 5113 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران غيرانتفاعي 5114 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  100 - زن مرد
 خراسان جنوبي روزانه 5115 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5116 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5117 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 5118 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5119 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5120 ابن حسام -اي پسران بيرجند حرفهآموزشكده فني و  - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5121 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
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  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل
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 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5122 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان شمالي روزانه 5123 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 5124 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 5125 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 5126 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 فارس روزانه 5127 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 5128 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 5129 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 5130 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران روزانه 5131 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 5132 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 همدان روزانه 5133 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 5134 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان نوبت دوم 5135 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 همدان نوبت دوم 5136 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 يزد روزانه 5137 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 يزد روزانه 5138 اي پسران تفتو حرفه آموزشكده فني - 35 - مرد
 يزد نوبت دوم 5139 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5140 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 صنايع شيميايي (كارداني پيوسته) - 25

 آذربايجان شرقي روزانه 5141 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5142 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5143 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5144 الزهرا(س) -تبريز اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 5145 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 5146 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5147 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5148 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
غربيآذربايجان  غيرانتفاعي 5149 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  100 - زن مرد  

 اصفهان روزانه 5150 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 5151 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 اصفهان روزانه 5152 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 5153 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 5154 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5155 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 17 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5156 اي دختران نجف آبادحرفهآموزشكده فني و  16 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 5157 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 5158 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5159 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5160 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - زن مرد
 ايالم روزانه 5161 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 ايالم روزانه 5162 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 ايالم نوبت دوم 5163 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 ايالم نوبت دوم 5164 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 بوشهر روزانه 5165 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 بوشهر روزانه 5166 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر روزانه 5167 دختران بوشهراي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
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 صنايع شيميايي (كارداني پيوسته) - 25 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل
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 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 بوشهر روزانه 5168 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 5169 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 5170 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 5171 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 5172 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 بوشهر غيرانتفاعي 5173 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 5174 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  100 - زن مرد
 تهران روزانه 5175 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران روزانه 5176 وليعصر(عج) -اي دختران تهران حرفهآموزشكده فني و  - 20 زن -
 تهران روزانه 5177 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 5178 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 5179 وليعصر(عج) -اي دختران تهران حرفهآموزشكده فني و  20 - زن -
 تهران نوبت دوم 5180 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران نوبت دوم 5181 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 5182 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران حرفهدانشكده فني و  - 20 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 5183 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5184 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5185 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 5186 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 5187 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5188 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد فني و حرفه آموزشكده - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5189 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 5190 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان شمالي روزانه 5191 جاجرماي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 5192 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان شمالي روزانه 5193 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 5194 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 خوزستان روزانه 5195 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز حرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد

 خوزستان روزانه 5196 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان روزانه 5197 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 5198 دختران اهوازاي آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 5199 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5200 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5201 اهوازاي دختران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 5202 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 زنجان غيرانتفاعي 5203 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 5204 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 5205 اي دختران شاهرودحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 5206 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 5207 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 فارس روزانه 5208 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 5209 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 5210 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 5211 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 5212 شهيدرجايي -پسران شماره دو شيراز اي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 5213 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 5214 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 5215 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
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 فارس غيرانتفاعي 7958 رفارسمه - پارسموسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5216 شيراز -غيرانتفاعي ارم موسسه  100 - زن مرد
 كرمان روزانه 5217 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد

 كرمان روزانه 5218 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5219 شهيد دادبين -پسران شماره دو كرمان اي آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 5220 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5221 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5222 (محل تحصيل واحد رفسنجان) موسسه غيرانتفاعي كار 100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 5223 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 5224 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 5225 كرمانشاهاي دختران آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 5226 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 5227 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 5228 اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 5229 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 5230 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 گلستان روزانه 5231 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 گلستان نوبت دوم 5232 پسران گرگاناي آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گيالن روزانه 5233 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 5234 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 5235 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5236 اي پسران رشتحرفه آموزشكده فني و 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5237 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5238 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 مازندران روزانه 5239 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 5240 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5241 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
دومنوبت  5242 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد  مازندران 
 مازندران غيرانتفاعي 5243 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5244 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5245 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 5246 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 5247 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان روزانه 5248 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5249 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5250 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5251 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5252 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دوم نوبت 5253 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  هرمزگان 
 يزد روزانه 5254 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 5255 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 5256 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 يزد روزانه 5257 اي دختران يزدو حرفهآموزشكده فني  - 35 زن -
 يزد نوبت دوم 5258 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5259 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 5260 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 يزد نوبت دوم 5261 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
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 (كارداني ناپيوسته)برداري پااليش گاز بهره - 25

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 ايالم روزانه 5262 اي پسران ايالمحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد
 ايالم روزانه 5263 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم نوبت دوم 5264 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 5265 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 بوشهر روزانه 5266 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 بوشهر روزانه 5267 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 5268 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 5269 اي پسران كنگانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)شيمي آرايشي و بهداشتي گرايش  - 25

 بوشهر روزانه 5270 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 5271 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 5272 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 5273 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 5274 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران روزانه 5275 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران نوبت دوم 5276 وليعصر(عج) -تهران اي دختران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 5277 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 گلستان روزانه 5278 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 5279 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان نوبت دوم 5280 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 5281 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 صنايع نساجي (كارداني پيوسته) - 26

 اصفهان روزانه 5282 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5283 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 گيالن روزانه 5284 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 5285 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 يزد روزانه 5286 علي(ع)امام  -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 يزد روزانه 5287 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 يزد نوبت دوم 5288 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5289 علي(ع)امام  -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گري (كارداني پيوسته)ريخته - 27

 آذربايجان شرقي روزانه 5290 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5291 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5292 اي پسران شماره دو تبريزحرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5293 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان روزانه 5294 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 5295 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان فني و حرفهدانشكده  - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 5296 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 5297 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5298 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان حرفهدانشكده فني و  20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5299 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5300 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5301 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5302 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5303 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  100 - - مرد
 تهران روزانه 5304 انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران  ايدانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 5305 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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 گري (كارداني پيوسته)ريخته - 27 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 تهران نوبت دوم 5306 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 5307 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 5308 شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5309 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 5310 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 5311 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 5312 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 5313 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خوزستان روزانه 5314 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 5315 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5316 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5317 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خوزستان غيرانتفاعي 5318 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  100 - - مرد

 زنجان روزانه 5319 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 5320 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان نوبت دوم 5321 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 5322 اي پسران ابهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس روزانه 5323 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 5324 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز فني و حرفه آموزشكده - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 5325 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 5326 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كرمان روزانه 5327 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 5328 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 5329 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد

 كرمان روزانه 5330 شهيد دادبين -دو كرمان  اي پسران شمارهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5331 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 5332 اي پسران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5333 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 5334 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5335 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5336 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  100 - - مرد

 مازندران روزانه 5337 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 5338 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5339 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5340 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان روزانه 5341 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 5342 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 يزد روزانه 5343 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 5344 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 5345 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5346 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 سراميك صنعتي (كارداني پيوسته) - 28
 يزد روزانه 5347 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 5348 خميني(ره)امام  -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 5349 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 5350 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد نوبت دوم 5351 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 5352 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد حرفهآموزشكده فني و  - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 5353 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 5354 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
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  استخراج معدن (كارداني پيوسته) - 29
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  آموزش عالي محل تحصيلنام مؤسسه 
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان جنوبي روزانه 5355 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5356 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5357 طبساي آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5358 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5359 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5360 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5361 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5362 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان روزانه 5363 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 50 - - مرد

 كرمان روزانه 5364 شهيد دادبين -دو كرمان اي پسران شماره آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5365 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 5366 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5367 رفسنجان -جعفري  موسسه غيرانتفاعي عالمه 100 - - مرد

 ناوبري (كارداني پيوسته) - 30

 گيالن روزانه 5368 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 5369 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5370 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5371 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 مازندران روزانه 5372 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 5373 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5374 اي پسران محمودابادفني و حرفهدانشكده  15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5375 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 هرمزگان روزانه 5376 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5377 شهيد كراني -بندرعباس اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5378 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5379 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 پيوسته)مكانيك موتورهاي دريايي (كارداني  - 30

 گيالن روزانه 5380 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 5381 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5382 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5383 بندرانزلي اي پسرانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 مازندران روزانه 5384 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 5385 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5386 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5387 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 هرمزگان روزانه 5388 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5389 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5390 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس حرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5391 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 حسابداري (كارداني پيوسته) - 33

 آذربايجان شرقي روزانه 5392 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5393 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5394 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5395 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5396 اي پسران شماره دو تبريزفني و حرفهآموزشكده  40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5397 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5398 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
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 آذربايجان شرقي روزانه 5399 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5400 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5401 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5402 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5403 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5404 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5405 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 5406 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
شرقيآذربايجان  روزانه 5407 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد  

 آذربايجان شرقي روزانه 5408 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5409 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5410 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 5411 اي پسران شماره يك تبريزفني و حرفهدانشكده  - 30 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5412 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5413 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5414 شهيد چمران -اهر اي آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5415 شهيد چمران -اي اهر آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5416 اي پسران شماره دو تبريزآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5417 شماره دو تبريزاي پسران آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5418 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5419 اي پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5420 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5421 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5422 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5423 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5424 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5425 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5426 اي سرابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5427 اي سرابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5428 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5429 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5430 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 5431 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5432 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5433 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5434 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5435 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5436 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 5437 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 5438 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 5439 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 5440 دختران خوياي آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 5441 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 5442 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 5443 شهيد قاضي طباطبايي -شماره يك اروميه اي پسران دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5444 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5445 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5446 دختران خوياي آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
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 آذربايجان غربي نوبت دوم 5447 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5448 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 5449 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5450 اروميه -غيرانتفاعي آذرآبادگان موسسه  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5451 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5452 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5453 خوي -خويي موسسه غيرانتفاعي عالمه  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5454 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5455 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 5456 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 5457 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 اردبيل روزانه 5458 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اردبيل روزانه 5459 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اردبيل روزانه 5460 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اردبيل روزانه 5461 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اردبيل روزانه 5462 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اردبيل نوبت دوم 5463 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 5464 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 5465 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 5466 اي پسران خلخالآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 5467 دختران اردبيلاي آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 5468 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اردبيل غيرانتفاعي 5469 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 5470 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 5471 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اصفهان روزانه 5472 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 5473 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 5474 دختران خوانساراي آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اصفهان روزانه 5475 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اصفهان روزانه 5476 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اصفهان روزانه 5477 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 5478 اي دختران كاشانو حرفهآموزشكده فني  - 20 زن -
 اصفهان روزانه 5479 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 5480 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 5481 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 5482 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 5483 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 5484 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5485 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5486 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5487 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5488 اي پسران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5489 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 5490 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 5491 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 5492 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 5493 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 5494 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
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 اصفهان نوبت دوم 5495 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 5496 محسن مهاجرشهيد  -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5497 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5498 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 5499 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5500 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  100 - زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 5501 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5502 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5503 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5504 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5505 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5506 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5507 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5508 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5509 خميني شهر اصفهان -غيرانتفاعي فيض االسالم موسسه  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5510 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 5511 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  100 - زن مرد
 البرز روزانه 5512 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 32 - - مرد
 البرز روزانه 5513 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 32 - مرد
 البرز روزانه 5514 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 البرز روزانه 5515 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 البرز نوبت دوم 5516 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - - مرد
 البرز نوبت دوم 5517 اي پسران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 - مرد
 البرز نوبت دوم 5518 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 البرز نوبت دوم 5519 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 البرز غيرانتفاعي 5520 خواهران) ـ كرجموسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه  100 - زن -
 ايالم روزانه 5521 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 ايالم روزانه 5522 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 ايالم روزانه 5523 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 ايالم روزانه 5524 اي دختران ايالمو حرفهآموزشكده فني  - 30 زن -
 ايالم نوبت دوم 5525 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 ايالم نوبت دوم 5526 اي پسران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 ايالم نوبت دوم 5527 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 ايالم نوبت دوم 5528 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 ايالم غيرانتفاعي 5529 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  100 - زن مرد
 بوشهر روزانه 5530 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 بوشهر روزانه 5531 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 بوشهر روزانه 5532 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 5533 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 5534 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 بوشهر نوبت دوم 5535 اي پسران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 بوشهر نوبت دوم 5536 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 5537 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 بوشهر غيرانتفاعي 5538 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 5539 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  100 - زن مرد
 تهران روزانه 5540 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 5541 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 5542 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
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 تهران روزانه 5543 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران روزانه 5544 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 تهران روزانه 5545 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 تهران روزانه 5546 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 5547 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 5548 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 5549 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 5550 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 5551 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران نوبت دوم 5552 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 5553 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 5554 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 5555 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران غيرانتفاعي 5556 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  100 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 5557 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 5558 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 5559 اي دختران شهركردحرفهآموزشكده فني و  30 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 5560 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 5561 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 5562 شهركرداي پسران آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 5563 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 5564 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
چهارمحال و بختياري غيرانتفاعي 5565 شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  100 - زن مرد
 خراسان جنوبي روزانه 5566 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5567 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5568 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 5569 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 5570 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 5571 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 5572 قايناي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 5573 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5574 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5575 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5576 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5577 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5578 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5579 اي قاينحرفهآموزشكده فني و  - 5 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5580 اي قاينآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 5581 اي قاينآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 5582 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - زن مرد

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 5583 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي روزانه 5584 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5585 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5586 ثامن الحجج(ع) -شماره دو مشهد اي پسران آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5587 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5588 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5589 پسران نيشابور ايآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5590 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
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 خراسان رضوي روزانه 5591 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 5592 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 5593 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 5594 نيشابور اي دخترانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 5595 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 5596 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 5597 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5598 اي پسران سبزوارفني و حرفه آموزشكده 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5599 اي پسران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5600 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5601 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد حرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5602 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5603 اي پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5604 دختران سبزواراي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 5605 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 5606 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

رضويخراسان  نوبت دوم 5607 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -  

 خراسان رضوي نوبت دوم 5608 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 5609 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 5610 اي قوچانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 5611 قوچان ايآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5612 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5613 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  100 - زن مرد

رضوي خراسان غيرانتفاعي 5614 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  100 - زن مرد  

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5615 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5616 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5617 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5618 مشهد -غيرانتفاعي خراسان موسسه  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5619 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5620 مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  80 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5621 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5622 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 5623 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 5624 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 5625 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 5626 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 5627 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 5628 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 5629 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 5630 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 5631 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 5632 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 5633 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 5634 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 5635 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 5636 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 5637 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان روزانه 5638 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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 خوزستان روزانه 5639 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 5640 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 5641 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5642 اي پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5643 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5644 شهدا -اي پسران شماره دو اهواز آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5645 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5646 شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 5647 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 5648 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 زنجان روزانه 5649 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 زنجان روزانه 5650 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان روزانه 5651 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 5652 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 5653 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 5654 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان نوبت دوم 5655 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 5656 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 زنجان غيرانتفاعي 5657 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 5658 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 5659 خرمدره)موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 5660 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 5661 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان روزانه 5662 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 5663 اي دختران شاهرودحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 5664 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 5665 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 سمنان نوبت دوم 5666 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 5667 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 سمنان غيرانتفاعي 5668 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 5669 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 5670 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برآيند  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 5671 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 5672 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 5673 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 5674 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  100 - زن مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 5675 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 5676 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 5677 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 5678 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 5679 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 5680 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 5681 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 5682 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
بلوچستانسيستان و  غيرانتفاعي 5683 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي تفتان  100 - زن مرد
سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 5684 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  100 - زن مرد
 فارس روزانه 5685 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 فارس روزانه 5686 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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 فارس روزانه 5687 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 5688 الرستاناي پسران آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس روزانه 5689 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 فارس روزانه 5690 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 فارس روزانه 5691 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 5692 دختران شيرازاي آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 5693 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 5694 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 5695 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 5696 ريزاي دختران نيحرفهآموزشكده فني و  - 30 زن -
 فارس روزانه 5697 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 5698 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 5699 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 فارس نوبت دوم 5700 امام خميني(ره) -اي پسران آباده آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 فارس نوبت دوم 5701 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 5702 اي پسران الرستانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس نوبت دوم 5703 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 فارس نوبت دوم 5704 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 فارس نوبت دوم 5705 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 5706 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 5707 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 فارس نوبت دوم 5708 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس نوبت دوم 5709 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 فارس نوبت دوم 5710 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس نوبت دوم 5711 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 5712 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 5713 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5714 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5715 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7959 مهرفارس - پارسموسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5716 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5717 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5718 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5719 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 5720 (ويژه خواهران)موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز  100 - زن -
 قزوين روزانه 5721 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 قزوين روزانه 5722 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 - مرد
 قزوين روزانه 5723 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 5724 اي دختران قزوينحرفه آموزشكده فني و - 24 زن -
 قزوين نوبت دوم 5725 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 قزوين نوبت دوم 5726 اي پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 - مرد
 قزوين نوبت دوم 5727 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قزوين نوبت دوم 5728 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 5729 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5730 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5731 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5732 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5733 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5734 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - زن مرد
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 قزوين غيرانتفاعي 5735 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5736 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5737 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5738 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5739 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5740 غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين)موسسه  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5741 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5742 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 5743 موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 100 - زن مرد
 قم روزانه 5744 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 5745 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 قم روزانه 5746 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم روزانه 5747 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم نوبت دوم 5748 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 قم نوبت دوم 5749 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم نوبت دوم 5750 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم نوبت دوم 5751 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم غيرانتفاعي 5752 قم -غيرانتفاعي شهاب دانش دانشگاه  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 5753 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 5754 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 5755 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  50 - زن -
 قم غيرانتفاعي 5756 قم -طلوع مهر موسسه غيرانتفاعي  50 - - مرد
 كردستان روزانه 5757 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 كردستان روزانه 5758 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 كردستان روزانه 5759 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كردستان روزانه 5760 اي سقزحرفهآموزشكده فني و  - 20 زن -

 كردستان روزانه 5761 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان روزانه 5762 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كردستان روزانه 5763 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كردستان روزانه 5764 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج فني و حرفهدانشكده  - 30 - مرد

 كردستان نوبت دوم 5765 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 كردستان نوبت دوم 5766 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 كردستان نوبت دوم 5767 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 كردستان نوبت دوم 5768 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 كردستان نوبت دوم 5769 اي سقزآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 5770 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 كردستان نوبت دوم 5771 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كردستان نوبت دوم 5772 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 كردستان غيرانتفاعي 5773 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - زن مرد

 كرمان روزانه 5774 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 كرمان روزانه 5775 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 كرمان روزانه 5776 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمان روزانه 5777 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمان روزانه 5778 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 5779 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 5780 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 5781 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5782 اي پسران بافتآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
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 كرمان نوبت دوم 5783 اي پسران بافتحرفهآموزشكده فني و  - 25 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5784 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 5785 اي پسران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمان نوبت دوم 5786 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 5787 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 5788 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

دومنوبت  5789 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد  كرمان 

 كرمان غيرانتفاعي 5790 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5791 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5792 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5793 رفسنجان -جعفري  موسسه غيرانتفاعي عالمه 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5794 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5795 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5796 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 5797 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 5798 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 5799 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 5800 پسران شماره يك كرمانشاهاي آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 5801 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه روزانه 5802 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 5803 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 5804 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 5805 اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 5806 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 5807 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 5808 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 5809 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمانشاه غيرانتفاعي 5810 كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس موسسه  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 5811 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  100 - زن مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 5812 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  100 - زن مرد

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 5813 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 5814 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 5815 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 5816 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 5817 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 5818 اي پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
بويراحمدكهگيلويه و  نوبت دوم 5819 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 24 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 5820 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
كهگيلويه و بويراحمد غيرانتفاعي 5821 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  100 - زن مرد
كهگيلويه و بويراحمد غيرانتفاعي 5822 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  100 - زن مرد
 گلستان روزانه 5823 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 گلستان روزانه 5824 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 گلستان روزانه 5825 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 گلستان روزانه 5826 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 گلستان روزانه 5827 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 گلستان روزانه 5828 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گلستان روزانه 5829 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 5830 امام علي(ع) -كردكوي  اي پسراندانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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 گلستان نوبت دوم 5831 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 5832 اي پسران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گلستان نوبت دوم 5833 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 گلستان نوبت دوم 5834 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -

 گلستان نوبت دوم 5835 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 گلستان نوبت دوم 5836 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 گلستان نوبت دوم 5837 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 5838 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5839 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5840 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5841 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5842 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5843 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5844 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - زن مرد

 گلستان غيرانتفاعي 5845 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  100 - زن مرد

 گيالن روزانه 5846 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 5847 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 5848 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 5849 اي پسران رشتحرفهآموزشكده فني و  - 15 - مرد

 گيالن روزانه 5850 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 5851 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 5852 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 5853 اي دختران رشتو حرفه آموزشكده فني - 35 زن -

 گيالن روزانه 5854 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 5855 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5856 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5857 اي پسران رستم آباد رودبارآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5858 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5859 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5860 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5861 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 5862 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 5863 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن نوبت دوم 5864 سراپسران صومعهاي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 5865 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5866 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5867 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5868 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5869 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5870 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5871 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5872 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5873 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 5874 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 100 - زن مرد

 لرستان روزانه 5875 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 لرستان روزانه 5876 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 لرستان روزانه 5877 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 5878 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
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 لرستان روزانه 5879 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 5880 پسران دورود ايآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 5881 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 5882 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان روزانه 5883 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 5884 اي دختران خرم ابادفني و حرفهآموزشكده  - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 5885 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 5886 اي پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 لرستان نوبت دوم 5887 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 5888 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 5889 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 5890 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 5891 بروجرداي دختران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 5892 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان نوبت دوم 5893 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 5894 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان غيرانتفاعي 5895 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  100 - زن مرد
 مازندران روزانه 5896 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 5897 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 5898 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 5899 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 5900 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 5901 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 5902 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 5903 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 5904 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 مازندران روزانه 5905 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 5906 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 5907 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 5908 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 5909 دختران سارياي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 5910 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 5911 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5912 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5913 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5914 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5915 مالصدرا -اي پسران رامسر آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5916 پسران شماره دو سارياي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5917 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5918 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 5919 اي پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 5920 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 5921 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 5922 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 5923 اي دختران بابلحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 5924 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 5925 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 5926 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
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 مازندران نوبت دوم 5927 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5928 آمل -شمال دانشگاه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5929 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5930 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5931 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5932 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5933 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5934 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5935 چالوس -دانش ويندگان موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5936 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5937 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5938 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5939 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5940 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5941 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5942 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5943 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5944 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5945 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5946 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5947 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5948 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5949 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5950 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5951 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5952 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5953 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5954 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5955 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5956 رويان نور -غيرانتفاعي مازيار موسسه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5957 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 5958 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 5959 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 5960 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مركزي روزانه 5961 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مركزي روزانه 5962 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مركزي روزانه 5963 پسران ساوه ايآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 5964 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي روزانه 5965 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 مركزي روزانه 5966 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 مركزي نوبت دوم 5967 امير كبير -پسران اراك  ايآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 5968 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مركزي نوبت دوم 5969 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 5970 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مركزي نوبت دوم 5971 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 5972 اي پسران ساوهآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مركزي نوبت دوم 5973 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 مركزي نوبت دوم 5974 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -



 

 
 

 
 

 144  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 حسابداري (كارداني پيوسته) - 33 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 مركزي غيرانتفاعي 5975 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5976 ساوه -ناصرخسرو  موسسه غيرانتفاعي حكيم 100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5977 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 5978 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 5979 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5980 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان روزانه 5981 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 5982 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان روزانه 5983 اي مينابحرفه آموزشكده فني و 20 - زن -
 هرمزگان روزانه 5984 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 هرمزگان روزانه 5985 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان روزانه 5986 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5987 شهيد كراني -پسران بندرعباس اي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5988 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 5989 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5990 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5991 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5992 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 5993 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
دوم نوبت 5994 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد  هرمزگان 
 هرمزگان غيرانتفاعي 5995 قشم -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  100 - زن مرد
 هرمزگان غيرانتفاعي 5996 موسسه غيرانتفاعي قشم 50 - زن مرد
 همدان روزانه 5997 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 همدان روزانه 5998 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 همدان روزانه 5999 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 6000 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان روزانه 6001 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 همدان روزانه 6002 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 همدان روزانه 6003 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 6004 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان روزانه 6005 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 همدان روزانه 6006 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 همدان روزانه 6007 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 همدان روزانه 6008 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 6009 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان حرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد
 همدان نوبت دوم 6010 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 همدان نوبت دوم 6011 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 6012 مالير اي پسرانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان نوبت دوم 6013 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 6014 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان نوبت دوم 6015 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 6016 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان نوبت دوم 6017 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 همدان نوبت دوم 6018 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 همدان نوبت دوم 6019 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 همدان نوبت دوم 6020 اي نهاوندآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 همدان غيرانتفاعي 6021 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 6022 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  100 - زن مرد
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 همدان غيرانتفاعي 6023 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 6024 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  100 - زن مرد
 يزد روزانه 6025 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان و حرفه آموزشكده فني 43 - - مرد
 يزد روزانه 6026 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 6027 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 6028 امام علي(ع) -شماره دو يزد اي پسران آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 6029 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 6030 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 6031 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 6032 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد روزانه 6033 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 6034 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد روزانه 6035 صدوقيشهيد  -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 6036 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 6037 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6038 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 6039 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6040 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 6041 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6042 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 6043 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 6044 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد نوبت دوم 6045 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 6046 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 يزد نوبت دوم 6047 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6048 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد غيرانتفاعي 6049 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 100 - زن مرد
 يزد غيرانتفاعي 6050 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  100 - زن مرد

 (كارداني ناپيوسته)حسابداري گرايش حسابرسي  - 33

 تهران روزانه 6051 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 6052 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 6053 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران روزانه 6054 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 35 زن -
 تهران نوبت دوم 6055 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 6056 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 6057 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 6058 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 6059 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6060 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6061 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6062 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 (كارداني ناپيوسته)حسابداري گرايش صنعتي  - 33

 تهران روزانه 6063 پورشهيد شمسي  -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 6064 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 6065 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 6066 شهيد شمسي پور -تهران اي پسران شماره دو آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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  (كارداني ناپيوسته)حسابداري گرايش مالي  - 33
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 تهران روزانه 6067 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 6068 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران نوبت دوم 6069 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
دوم نوبت 6070 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -  تهران 
چهارمحال و بختياري روزانه 6071 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6072 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6073 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6074 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 6075 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6076 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6077 دختران بيرجنداي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6078 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 زنجان روزانه 6079 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 6080 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 6081 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 6082 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6083 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6084 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6085 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6086 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 6087 اي پسران بابلحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد
 مازندران روزانه 6088 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 6089 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 6090 اي پسران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان روزانه 6091 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 6092 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان نوبت دوم 6093 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 6094 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 6095 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 6096 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد روزانه 6097 شهيد صدوقي -يزد اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 6098 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 6099 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 6100 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد نوبت دوم 6101 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6102 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)حسابداري گرايش مالياتي  - 33
 تهران روزانه 6103 شهيد شمسي پور -تهران اي پسران شماره دو آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 6104 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 6105 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران روزانه 6106 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 35 زن -
 تهران نوبت دوم 6107 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 6108 شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 6109 دكتر شريعتي -تهران اي دختران دانشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 6110 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 15 زن -
 كردستان روزانه 6111 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كردستان روزانه 6112 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كردستان نوبت دوم 6113 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كردستان نوبت دوم 6114 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
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  امور اداري (كارداني پيوسته) - 34
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6115 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 6116 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6117 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6118 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6119 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6120 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6121 اروميه -غيرانتفاعي آفاق موسسه  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6122 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 6123 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6124 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6125 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6126 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6127 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  100 - زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6128 اصفهان -جهاد دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6129 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  100 - زن مرد
 ايالم غيرانتفاعي 6130 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  100 - زن مرد
 بوشهر غيرانتفاعي 6131 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  100 - زن مرد
 تهران روزانه 6132 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 6133 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران روزانه 6134 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 6135 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 6136 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 6137 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران نوبت دوم 6138 دكتر شريعتي -اي دختران تهران حرفهدانشكده فني و  30 - زن -
 تهران نوبت دوم 6139 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 10 زن -
 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6140 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 6141 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 6142 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6143 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6144 انقالب اسالمي -دختران بجنورد اي آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 6145 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  100 - زن مرد

 زنجان غيرانتفاعي 6146 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 100 - زن مرد
 سمنان غيرانتفاعي 6147 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 6148 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برآيند  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 6149 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  100 - زن مرد

سيستان و بلوچستان روزانه 6150 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 6151 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6152 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6153 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 قزوين روزانه 6154 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 6155 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 قزوين نوبت دوم 6156 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 قزوين نوبت دوم 6157 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 6158 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 6159 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 6160 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 6161 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 6162 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - زن مرد
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 امور اداري (كارداني پيوسته) - 34 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 قزوين غيرانتفاعي 6163 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 6164 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  100 - زن مرد
 قم غيرانتفاعي 6165 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  50 - زن -
 قم غيرانتفاعي 6166 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  50 - - مرد
 كرمان روزانه 6167 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 6168 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان نوبت دوم 6169 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6170 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان غيرانتفاعي 6171 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 6172 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن مرد

 گلستان روزانه 6173 اي دختران گرگانحرفهآموزشكده فني و  30 - زن -

 گلستان روزانه 6174 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گلستان نوبت دوم 6175 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 گلستان نوبت دوم 6176 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 گلستان غيرانتفاعي 6177 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 مازندران غيرانتفاعي 6178 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6179 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6180 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6181 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6182 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6183 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 6184 ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو موسسه  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 6185 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 هرمزگان روزانه 6186 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
دومنوبت  6187 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -  هرمزگان 
 هرمزگان نوبت دوم 6188 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 همدان روزانه 6189 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 همدان روزانه 6190 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 همدان نوبت دوم 6191 ماليراي دختران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 6192 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان غيرانتفاعي 6193 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 6194 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  100 - زن مرد
 يزد روزانه 6195 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد حرفهآموزشكده فني و  40 - - مرد
 يزد روزانه 6196 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 يزد روزانه 6197 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 6198 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد نوبت دوم 6199 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6200 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 يزد نوبت دوم 6201 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 6202 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد غيرانتفاعي 6203 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  100 - زن مرد

 تربيت كودك (كارداني پيوسته) - 35

 آذربايجان شرقي روزانه 6204 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 6205 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6206 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6207 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6208 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
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 آذربايجان غربي روزانه 6209 دختران خوياي آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6210 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6211 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
غربيآذربايجان  نوبت دوم 6212 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -  

 آذربايجان غربي نوبت دوم 6213 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 اصفهان روزانه 6214 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6215 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 6216 آباداي دختران نجف آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6217 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6218 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6219 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6220 اي دختران نجف آبادحرفهآموزشكده فني و  20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6221 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6222 دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 100 - زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6223 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  100 - زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6224 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  100 - زن مرد
 البرز روزانه 6225 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 البرز روزانه 6226 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 البرز نوبت دوم 6227 اي دختران كرجحرفهآموزشكده فني و  20 - زن -
 البرز نوبت دوم 6228 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 بوشهر روزانه 6229 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 6230 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 6231 اي دختران بوشهرفني و حرفهآموزشكده  15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 6232 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 6233 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 6234 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران نوبت دوم 6235 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 6236 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6237 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6238 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 خراسان جنوبي روزانه 6239 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6240 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6241 اي دختران بيرجندحرفهآموزشكده فني و  15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6242 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6243 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6244 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6245 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6246 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6247 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6248 اي دختران نيشابورحرفهآموزشكده فني و  - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6249 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6250 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6251 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6252 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6253 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6254 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6255 غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارموسسه  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6256 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  100 - زن -
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 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6257 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  100 - زن -

 خوزستان روزانه 6258 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 6259 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 6260 اي دختران اهوازحرفهآموزشكده فني و  25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 6261 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 زنجان روزانه 6262 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 زنجان روزانه 6263 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 زنجان نوبت دوم 6264 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 زنجان نوبت دوم 6265 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 سمنان روزانه 6266 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 6267 اي دختران شاهرودفني و حرفهآموزشكده  - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 6268 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 6269 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

بلوچستانسيستان و  روزانه 6270 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6271 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6272 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6273 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس روزانه 6274 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 6275 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 6276 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 6277 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 6278 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 6279 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 6280 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 فارس نوبت دوم 6281 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قزوين روزانه 6282 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين نوبت دوم 6283 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قم روزانه 6284 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 قم روزانه 6285 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 قم نوبت دوم 6286 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم نوبت دوم 6287 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 كرمان روزانه 6288 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمان روزانه 6289 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمان روزانه 6290 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 6291 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان نوبت دوم 6292 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6293 اي دختران سيرجانحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -

 كرمان نوبت دوم 6294 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6295 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمانشاه روزانه 6296 كرمانشاهاي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمانشاه روزانه 6297 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 6298 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 6299 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 6300 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 6301 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 6302 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 24 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 6303 اي دختران ياسوجحرفه آموزشكده فني و - 24 زن -
 گلستان روزانه 6304 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -



 

 
 

 
 

 151  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 گلستان روزانه 6305 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گلستان نوبت دوم 6306 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گلستان نوبت دوم 6307 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن روزانه 6308 رشتاي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 6309 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن نوبت دوم 6310 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 6311 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 لرستان روزانه 6312 بروجرداي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 6313 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 6314 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 6315 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 6316 توحيد -اي دختران آمل حرفه آموزشكده فني و 30 - زن -
 مازندران روزانه 6317 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 6318 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6319 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 6320 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6321 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 6322 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6323 دختران سارياي آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 هرمزگان روزانه 6324 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 6325 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6326 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6327 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 همدان روزانه 6328 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 6329 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان نوبت دوم 6330 زينب كبري(س) -دختران همدان  ايآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 همدان نوبت دوم 6331 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 همدان غيرانتفاعي 6332 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  100 - زن -
 يزد روزانه 6333 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 6334 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد نوبت دوم 6335 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 6336 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 مديريت خانواده (كارداني پيوسته) - 35

 آذربايجان شرقي روزانه 6337 اي دختران مراغهحرفهآموزشكده فني و  40 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 6338 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6339 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
دومنوبت  6340 اي دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -  آذربايجان شرقي 
 آذربايجان غربي روزانه 6341 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6342 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6343 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6344 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اردبيل روزانه 6345 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 6346 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 اصفهان روزانه 6347 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان روزانه 6348 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان روزانه 6349 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6350 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
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 مديريت خانواده (كارداني پيوسته) - 35 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 6351 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6352 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6353 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6354 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6355 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6356 اصفهاندانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع)  100 - زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6357 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  100 - زن -
 البرز روزانه 6358 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 البرز روزانه 6359 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 البرز نوبت دوم 6360 اي دختران كرجحرفهآموزشكده فني و  15 - زن -
 البرز نوبت دوم 6361 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 6362 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6363 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6364 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6365 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 6366 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6367 دختران سبزواراي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6368 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6369 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

رضويخراسان  نوبت دوم 6370 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -  

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6371 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  100 - زن -

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6372 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  100 - زن -

 خوزستان روزانه 6373 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 6374 اهواز اي دخترانآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 6375 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 6376 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 زنجان روزانه 6377 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 6378 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 6379 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 6380 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 سمنان غيرانتفاعي 6381 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  100 - زن -

سيستان و بلوچستان روزانه 6382 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6383 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6384 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6385 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 6386 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  100 - زن -
 قزوين غيرانتفاعي 6387 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  100 - زن -
 قزوين غيرانتفاعي 6388 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - زن -
 كرمان روزانه 6389 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 6390 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 6391 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 6392 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان فني و حرفهآموزشكده  - 30 زن -

 كرمان نوبت دوم 6393 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6394 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 6395 فاطمه(س)حضرت  -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6396 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان غيرانتفاعي 6397 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن -

 كرمان غيرانتفاعي 6398 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  100 - زن -
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  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كرمانشاه روزانه 6399 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمانشاه روزانه 6400 كرمانشاهاي دختران آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 6401 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 6402 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 لرستان روزانه 6403 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 6404 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 6405 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 6406 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 6407 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6408 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 6409 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6410 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران غيرانتفاعي 6411 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6412 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - زن -
 مازندران غيرانتفاعي 6413 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن -
 مركزي روزانه 6414 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 مركزي روزانه 6415 اي دختران اراكحرفهآموزشكده فني و  - 40 زن -
 مركزي نوبت دوم 6416 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 مركزي نوبت دوم 6417 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 همدان روزانه 6418 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 6419 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان نوبت دوم 6420 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 همدان نوبت دوم 6421 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 همدان غيرانتفاعي 6422 همدان -غيرانتفاعي گنجنامه موسسه  100 - زن -
 يزد روزانه 6423 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 6424 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد نوبت دوم 6425 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 6426 اي دختران يزدفني و حرفهآموزشكده  - 10 زن -

 طراحي و دوخت (كارداني پيوسته) - 37

 آذربايجان شرقي روزانه 6427 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 6428 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6429 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6430 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6431 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6432 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6433 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6434 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6435 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6436 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6437 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6438 اي دختران خويآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 اردبيل روزانه 6439 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اردبيل روزانه 6440 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اردبيل نوبت دوم 6441 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 6442 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 6443 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان روزانه 6444 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
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 اصفهان روزانه 6445 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان روزانه 6446 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6447 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 6448 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6449 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6450 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
دومنوبت  6451 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -  اصفهان 
 اصفهان نوبت دوم 6452 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6453 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6454 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6455 نجف آباداي دختران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6456 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6457 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  100 - زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6458 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - زن -
 البرز روزانه 6459 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - زن -
 البرز روزانه 6460 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 زن -
 البرز نوبت دوم 6461 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - زن -
 البرز نوبت دوم 6462 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 زن -
 ايالم روزانه 6463 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 ايالم روزانه 6464 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 ايالم نوبت دوم 6465 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 ايالم نوبت دوم 6466 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 بوشهر روزانه 6467 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 6468 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 6469 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 6470 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 6471 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 6472 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 6473 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 6474 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6475 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6476 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6477 اي دختران شهركردو حرفه آموزشكده فني 35 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6478 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6479 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6480 جونقان اي دخترانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6481 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6482 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 6483 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6484 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6485 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6486 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6487 دختران بيرجنداي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6488 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6489 اي طبسآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6490 اي طبسآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 6491 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  100 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6492 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
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 خراسان رضوي روزانه 6493 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6494 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6495 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6496 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6497 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6498 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6499 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6500 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6501 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6502 اي تربت حيدريهآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6503 اي تربت حيدريهحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6504 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6505 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6506 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6507 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6508 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6509 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6510 اي گنابادفني و حرفهآموزشكده  10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6511 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6512 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  100 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 6513 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 6514 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان شمالي روزانه 6515 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 6516 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6517 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6518 اي جاجرمآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6519 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6520 انقالب اسالمي -بجنورد اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خوزستان روزانه 6521 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 6522 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 6523 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 6524 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 زنجان روزانه 6525 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 6526 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 6527 قايم(عج) -دختران زنجان اي آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 6528 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 سمنان روزانه 6529 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 6530 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 6531 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 6532 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 سمنان غيرانتفاعي 6533 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - زن -

سيستان و بلوچستان روزانه 6534 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6535 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6536 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6537 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6538 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6539 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6540 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
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سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6541 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس روزانه 6542 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 فارس روزانه 6543 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 فارس روزانه 6544 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 6545 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 6546 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 6547 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 6548 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 6549 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 6550 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 فارس نوبت دوم 6551 اي دختران اقليدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 فارس نوبت دوم 6552 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 6553 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 6554 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 فارس نوبت دوم 6555 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس نوبت دوم 6556 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 فارس نوبت دوم 6557 ريزاي دختران نيآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس غيرانتفاعي 6558 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  100 - زن مرد
 قزوين روزانه 6559 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 6560 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 قزوين نوبت دوم 6561 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قزوين نوبت دوم 6562 اي دختران قزوينحرفهآموزشكده فني و  - 16 زن -
 قم روزانه 6563 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم روزانه 6564 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم نوبت دوم 6565 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم نوبت دوم 6566 دختران قماي آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم غيرانتفاعي 6567 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 6568 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كردستان روزانه 6569 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كردستان روزانه 6570 سقزاي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كردستان روزانه 6571 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كردستان نوبت دوم 6572 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كردستان نوبت دوم 6573 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 كردستان نوبت دوم 6574 سقزاي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كردستان نوبت دوم 6575 اي سقزآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 كرمان روزانه 6576 اي بمآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمان روزانه 6577 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمان روزانه 6578 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 كرمان روزانه 6579 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 كرمان روزانه 6580 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 60 - زن -

 كرمان روزانه 6581 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 6582 حضرت فاطمه(س) -دختران كرمان اي آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان نوبت دوم 6583 اي بمآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6584 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 كرمان نوبت دوم 6585 اي دختران رفسنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6586 اي دختران رفسنجانحرفهآموزشكده فني و  - 10 زن -

 كرمان نوبت دوم 6587 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 كرمان نوبت دوم 6588 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
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 كرمان نوبت دوم 6589 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان غيرانتفاعي 6590 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن -

 كرمان غيرانتفاعي 6591 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن -

 كرمانشاه روزانه 6592 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 6593 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 6594 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 6595 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 6596 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 6597 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 6598 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 24 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 6599 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 گلستان روزانه 6600 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گلستان روزانه 6601 اي دختران گرگانحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -

 گلستان روزانه 6602 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 گلستان روزانه 6603 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گلستان نوبت دوم 6604 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گلستان نوبت دوم 6605 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گلستان نوبت دوم 6606 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 گلستان نوبت دوم 6607 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 گلستان غيرانتفاعي 6608 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن -

 گلستان غيرانتفاعي 6609 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  100 - زن -

 گيالن روزانه 6610 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 گيالن روزانه 6611 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گيالن نوبت دوم 6612 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 گيالن نوبت دوم 6613 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 لرستان روزانه 6614 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 6615 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان روزانه 6616 دختران خرم اباداي آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 6617 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 6618 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 6619 اي دختران بروجردآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 لرستان نوبت دوم 6620 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 6621 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 6622 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 مازندران روزانه 6623 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 6624 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6625 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 6626 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6627 اي دختران ساريحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 6628 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6629 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 6630 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6631 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 6632 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6633 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران غيرانتفاعي 6634 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6635 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6636 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن -
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 مازندران غيرانتفاعي 6637 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن -
 مركزي روزانه 6638 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 مركزي روزانه 6639 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 مركزي نوبت دوم 6640 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 مركزي نوبت دوم 6641 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 مركزي غيرانتفاعي 6642 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  100 - زن -
 هرمزگان روزانه 6643 بندرعباساي دختران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 6644 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان روزانه 6645 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 هرمزگان روزانه 6646 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6647 دختران بندرعباساي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6648 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6649 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6650 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 همدان روزانه 6651 اي دختران ماليرفني و حرفهآموزشكده  25 - زن -
 همدان روزانه 6652 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 همدان روزانه 6653 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 6654 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان نوبت دوم 6655 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 6656 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان نوبت دوم 6657 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 6658 زينب كبري(س) -اي دختران همدان حرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -
 يزد روزانه 6659 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 6660 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد روزانه 6661 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 6662 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد نوبت دوم 6663 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 6664 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد نوبت دوم 6665 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 6666 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 يزد غيرانتفاعي 6667 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  100 - زن -

 (كارداني ناپيوسته)طراحي پوشاك  - 37

 اردبيل روزانه 6668 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اردبيل روزانه 6669 دختران اردبيل ايآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اردبيل نوبت دوم 6670 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 6671 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 6672 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران روزانه 6673 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 35 زن -
 تهران نوبت دوم 6674 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 6675 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 6676 اي دختران بيرجندو حرفهآموزشكده فني  40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6677 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6678 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

دومنوبت  6679 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -  خراسان جنوبي 

 سمنان روزانه 6680 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 6681 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 6682 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
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 سمنان نوبت دوم 6683 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 مازندران روزانه 6684 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 مازندران روزانه 6685 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 6686 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6687 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 6688 توحيد -دختران آمل اي آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6689 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 6690 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6691 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 تربيت بدني (كارداني پيوسته) - 38

 آذربايجان شرقي روزانه 6692 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 6693 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 6694 تبريزاي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 6695 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6696 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6697 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6698 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6699 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6700 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6701 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 6702 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 60 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6703 قاضي طباطبايي شهيد -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 6704 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6705 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6706 شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه  ايدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6707 شهيد قاضي طباطبايي -اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6708 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 6709 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اردبيل روزانه 6710 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اردبيل روزانه 6711 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اردبيل روزانه 6712 اردبيلاي دختران آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اردبيل نوبت دوم 6713 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 6714 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 6715 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 6716 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اردبيل غيرانتفاعي 6717 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 6718 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان روزانه 6719 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان روزانه 6720 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 6721 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 6722 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6723 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6724 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 6725 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6726 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر 100 - زن -
 البرز غيرانتفاعي 6727 موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج 100 - زن -
 تهران روزانه 6728 امام علي(ع) -اي پسران صفادشت آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
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نيمسالپذيرش  ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 تهران روزانه 6729 امام علي(ع) -اي پسران صفادشت آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 تهران روزانه 6730 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 6731 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 6732 امام علي(ع) -اي پسران صفادشت آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 6733 امام علي(ع) -اي پسران صفادشت آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 تهران نوبت دوم 6734 دكتر شريعتي -اي دختران تهران حرفه دانشكده فني و 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 6735 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6736 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6737 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 6738 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 6739 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6740 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6741 اي بروجنآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6742 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 6743 اي پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 خراسان جنوبي روزانه 6744 ابن حسام -اي پسران بيرجند فني و حرفه آموزشكده 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 6745 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 6746 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 6747 پسران نهبندان ايآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 6748 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 6749 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

دومنوبت  6750 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد  خراسان جنوبي 

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6751 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6752 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6753 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6754 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 6755 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6756 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 6757 دختران مشهداي آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 6758 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 6759 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 6760 اي دختران مشهدحرفهآموزشكده فني و  25 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6761 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 6762 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 6763 شهيد محمد منتظري -شماره يك مشهد  اي پسراندانشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6764 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6765 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6766 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 6767 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 6768 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 6769 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 6770 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 6771 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6772 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 6773 اي پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 6774 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 6775 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 زنجان روزانه 6776 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 زنجان روزانه 6777 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 زنجان روزانه 6778 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 6779 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 6780 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 زنجان نوبت دوم 6781 اي پسران زنجانآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 زنجان نوبت دوم 6782 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 6783 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 زنجان غيرانتفاعي 6784 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 6785 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 6786 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 سمنان روزانه 6787 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 سمنان روزانه 6788 دختران شاهروداي آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 سمنان نوبت دوم 6789 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 6790 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 سمنان نوبت دوم 6791 اي دختران شاهرودآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 سمنان نوبت دوم 6792 اي دختران شاهرودفني و حرفهآموزشكده  - 15 زن -

سيستان و بلوچستان روزانه 6793 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 6794 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 6795 زابلاي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6796 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6797 اي زابلآموزشكده فني و حرفه 25 - - مرد
سيستان و بلوچستان روزانه 6798 اي زابلآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6799 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6800 اي پسران شماره دو زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس روزانه 6801 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 6802 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 6803 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 6804 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 فارس غيرانتفاعي 6805 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 6806 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 100 - زن مرد
 قزوين روزانه 6807 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 6808 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 قزوين نوبت دوم 6809 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 قزوين نوبت دوم 6810 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 6811 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 6812 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 6813 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كردستان روزانه 6814 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كردستان نوبت دوم 6815 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كردستان نوبت دوم 6816 اي دختران سنندجحرفهآموزشكده فني و  - 20 زن -

 كرمان روزانه 6817 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 6818 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 6819 شهيد چمران -كرمان اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 6820 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 6821 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 6822 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 6823 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 6824 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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پذيرشجنس  پذيرش نيمسال ظرفيت   
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 كرمان غيرانتفاعي 6825 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 6826 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 6827 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 6828 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 6829 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 6830 اي پسران شماره يك كرمانشاهحرفهآموزشكده فني و  20 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 6831 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 كرمانشاه غيرانتفاعي 6832 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  100 - زن مرد

 گلستان روزانه 6833 آباد كتولعلياي پسران آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 6834 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 6835 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 گلستان روزانه 6836 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 گلستان نوبت دوم 6837 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 6838 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 6839 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 گلستان نوبت دوم 6840 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 گيالن روزانه 6841 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 6842 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 6843 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 6844 پسران رشت ايآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن روزانه 6845 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 6846 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن نوبت دوم 6847 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 6848 اي پسران بندرانزليحرفهآموزشكده فني و  - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 6849 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 6850 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 6851 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 6852 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن غيرانتفاعي 6853 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 6854 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 100 - زن مرد

 لرستان روزانه 6855 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 6856 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 6857 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 6858 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 6859 آبادخرماي پسران آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 6860 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 6861 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 6862 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 6863 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 6864 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 6865 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6866 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 6867 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6868 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 6869 محمدباقر(ع)امام  -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 مازندران روزانه 6870 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 مازندران روزانه 6871 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 6872 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
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 تربيت بدني (كارداني پيوسته) - 38 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 مازندران نوبت دوم 6873 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 6874 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 6875 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6876 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 6877 اي دختران ساريفني و حرفهآموزشكده  15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6878 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 6879 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 6880 محمدباقر(ع) امام -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مازندران نوبت دوم 6881 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 6882 اي پسران محموداباددانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6883 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6884 موسسه غيرانتفاعي آمل 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6885 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6886 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6887 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 6888 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 6889 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 6890 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي روزانه 6891 اراكاي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مركزي روزانه 6892 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مركزي نوبت دوم 6893 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 6894 اي پسران خمينآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 مركزي نوبت دوم 6895 دختران اراكاي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مركزي نوبت دوم 6896 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 هرمزگان روزانه 6897 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 هرمزگان روزانه 6898 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 هرمزگان روزانه 6899 ميناباي آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 هرمزگان روزانه 6900 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 6901 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6902 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 6903 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 6904 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 همدان روزانه 6905 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 6906 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان روزانه 6907 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 همدان روزانه 6908 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 همدان نوبت دوم 6909 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 6910 اي پسران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان نوبت دوم 6911 دختران ماليراي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 6912 اي دختران ماليرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 يزد روزانه 6913 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 43 - - مرد
 يزد روزانه 6914 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 43 - مرد
 يزد روزانه 6915 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 6916 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد نوبت دوم 6917 شهيد بهشتي -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه 7 - - مرد
 يزد نوبت دوم 6918 بهشتيشهيد  -اي پسران اردكان آموزشكده فني و حرفه - 7 - مرد
 يزد نوبت دوم 6919 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 6920 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
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  (كارداني ناپيوسته)هنرهاي تجسمي گرافيك گرايش  - 39
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي محل 
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 6921 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 اصفهان روزانه 6922 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 اصفهان روزانه 6923 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6924 اي دختران خوانسارآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6925 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6926 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6927 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
سيستان و بلوچستان روزانه 6928 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 6929 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
و بلوچستان سيستان نوبت دوم 6930 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 6931 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 6932 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 6933 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 50 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6934 بابلاي دختران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 6935 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 6936 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 فتو گرافيك گرافيك (كارداني پيوسته) - 39

 آذربايجان شرقي روزانه 6937 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 6938 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6939 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 6940 الزهرا(س) -تبريز اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6941 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  100 - زن مرد
 آذربايجان شرقي غيرانتفاعي 6942 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي روزانه 6943 شهيد بهشتي -اروميه اي پسران شماره دو آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 6944 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 6945 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 6946 دختران اروميهاي آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6947 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6948 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6949 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 6950 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6951 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6952 اروميه -صبا موسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6953 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج علم  100 - زن مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 6954 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اردبيل روزانه 6955 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اردبيل روزانه 6956 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اردبيل روزانه 6957 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 اردبيل روزانه 6958 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 اردبيل نوبت دوم 6959 رازي -اي پسران اردبيل حرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد
 اردبيل نوبت دوم 6960 رازي -اي پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اردبيل نوبت دوم 6961 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اردبيل نوبت دوم 6962 اي دختران اردبيلآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان روزانه 6963 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 6964 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 اصفهان روزانه 6965 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 اصفهان روزانه 6966 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
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 فتو گرافيك گرافيك (كارداني پيوسته) - 39 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 6967 نجف آباداي دختران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 6968 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6969 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دومنوبت  6970 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  اصفهان 
 اصفهان نوبت دوم 6971 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6972 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 اصفهان نوبت دوم 6973 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 6974 دختران نجف آباداي آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 6975 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6976 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6977 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6978 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6979 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6980 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6981 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 6982 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 100 - زن مرد
 البرز روزانه 6983 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 البرز روزانه 6984 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 البرز نوبت دوم 6985 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 البرز نوبت دوم 6986 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 البرز غيرانتفاعي 6987 موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج 100 - زن -
 ايالم روزانه 6988 ايالماي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 ايالم روزانه 6989 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 ايالم نوبت دوم 6990 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 ايالم نوبت دوم 6991 اي دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 بوشهر روزانه 6992 دختران بوشهر ايآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 بوشهر روزانه 6993 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 بوشهر نوبت دوم 6994 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 بوشهر نوبت دوم 6995 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 بوشهر غيرانتفاعي 6996 بوشهر -غيرانتفاعي خرد موسسه  100 - زن مرد
 تهران روزانه 6997 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 6998 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران روزانه 6999 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 7000 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران روزانه 7001 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 7002 شريعتيدكتر  -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 7003 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 7004 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران نوبت دوم 7005 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7006 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 7007 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 7008 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران غيرانتفاعي 7009 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  100 - زن مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7010 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 7011 اي دختران شهركردآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 خراسان جنوبي روزانه 7012 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 7013 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7014 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
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 خراسان جنوبي نوبت دوم 7015 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان جنوبي غيرانتفاعي 7016 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  100 - زن مرد

 خراسان رضوي روزانه 7017 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7018 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7019 سبزواراي دختران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7020 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 7021 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7022 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 7023 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7024 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7025 ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7026 ثامن الحجج(ع) -شماره دو مشهد  اي پسرانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7027 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7028 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7029 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7030 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7031 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7032 اي گنابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7033 گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي موسسه  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7034 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7035 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7036 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7037 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7038 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  100 - زن مرد

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7039 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  100 - زن مرد

 خراسان شمالي روزانه 7040 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 7041 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

شماليخراسان  نوبت دوم 7042 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -  

 خراسان شمالي نوبت دوم 7043 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 7044 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  100 - زن مرد

 خراسان شمالي غيرانتفاعي 7045 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  100 - زن مرد

 خوزستان روزانه 7046 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان روزانه 7047 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خوزستان نوبت دوم 7048 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خوزستان نوبت دوم 7049 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 زنجان روزانه 7050 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 7051 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 7052 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 7053 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 زنجان غيرانتفاعي 7054 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 7055 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  100 - زن مرد
 زنجان غيرانتفاعي 7056 خرمدره)موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد  100 - زن مرد
 سمنان روزانه 7057 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 7058 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان روزانه 7059 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 سمنان روزانه 7060 اي دختران سمنانحرفهآموزشكده فني و  - 30 زن -

 سمنان نوبت دوم 7061 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 7062 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
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 سمنان نوبت دوم 7063 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 سمنان نوبت دوم 7064 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 سمنان غيرانتفاعي 7065 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 7066 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 100 - زن مرد

 سمنان غيرانتفاعي 7067 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  100 - زن مرد

 سيستان و بلوچستان غيرانتفاعي 7068 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  100 - زن مرد

 فارس روزانه 7069 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز فني و حرفهآموزشكده  35 - - مرد
 فارس روزانه 7070 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 فارس روزانه 7071 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 7072 شيرازاي دختران آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس روزانه 7073 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 فارس روزانه 7074 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 فارس نوبت دوم 7075 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7076 شهيدرجايي -اي پسران شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 7077 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 7078 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس نوبت دوم 7079 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 7080 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس غيرانتفاعي 7081 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7082 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7083 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7084 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  100 - زن مرد
 قزوين روزانه 7085 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 7086 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 24 زن -
 قزوين نوبت دوم 7087 دختران قزويناي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 قزوين نوبت دوم 7088 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 قزوين غيرانتفاعي 7089 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 7090 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 7091 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 7092 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 100 - زن مرد
 قزوين غيرانتفاعي 7093 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  100 - زن مرد
 قم روزانه 7094 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 قم روزانه 7095 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 قم روزانه 7096 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم روزانه 7097 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم نوبت دوم 7098 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 قم نوبت دوم 7099 اي پسران قمآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 قم نوبت دوم 7100 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 قم نوبت دوم 7101 اي دختران قمآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 قم غيرانتفاعي 7102 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  100 - زن مرد
 كردستان روزانه 7103 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كردستان روزانه 7104 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كردستان نوبت دوم 7105 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كردستان نوبت دوم 7106 اي دختران سنندجآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كردستان غيرانتفاعي 7107 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  100 - زن مرد

 كرمان روزانه 7108 اي بمآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 كرمان روزانه 7109 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 كرمان روزانه 7110 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
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 كرمان روزانه 7111 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 7112 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان حرفهآموزشكده فني و  30 - زن -

 كرمان روزانه 7113 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان نوبت دوم 7114 اي بمآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7115 اي بمآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 كرمان نوبت دوم 7116 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7117 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 7118 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7119 حضرت فاطمه(س) -كرمان اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان غيرانتفاعي 7120 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 7121 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 7122 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  100 - زن مرد

 كرمان غيرانتفاعي 7123 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 7124 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمانشاه روزانه 7125 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 7126 دختران كرمانشاهاي آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 7127 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

كهگيلويه و بويراحمد روزانه 7128 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد روزانه 7129 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 7130 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
كهگيلويه و بويراحمد نوبت دوم 7131 اي دختران ياسوجآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 گلستان روزانه 7132 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گلستان روزانه 7133 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گلستان روزانه 7134 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 گلستان روزانه 7135 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 گلستان نوبت دوم 7136 كتولآباد اي پسران عليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گلستان نوبت دوم 7137 آباد كتولاي پسران عليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گلستان نوبت دوم 7138 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7139 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 گلستان غيرانتفاعي 7140 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  100 - زن مرد

 گيالن روزانه 7141 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گيالن روزانه 7142 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 گيالن روزانه 7143 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گيالن روزانه 7144 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن نوبت دوم 7145 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 7146 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 گيالن نوبت دوم 7147 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 7148 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گيالن غيرانتفاعي 7149 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  100 - زن مرد

 گيالن غيرانتفاعي 7150 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  100 - زن مرد

 لرستان روزانه 7151 دوروداي پسران آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 لرستان روزانه 7152 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 لرستان روزانه 7153 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 7154 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 7155 اي پسران دورودحرفهآموزشكده فني و  10 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 7156 اي پسران دورودآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 لرستان نوبت دوم 7157 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 7158 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
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 لرستان غيرانتفاعي 7159 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  100 - زن مرد
 مازندران روزانه 7160 اي پسران شماره دو ساريحرفهآموزشكده فني و  35 - - مرد
 مازندران روزانه 7161 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران روزانه 7162 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 مازندران روزانه 7163 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 7164 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 7165 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 7166 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 50 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7167 پسران شماره دو سارياي آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7168 اي پسران شماره دو ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7169 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7170 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 7171 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7172 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 7173 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران غيرانتفاعي 7174 آملموسسه غيرانتفاعي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7175 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7176 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7177 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7178 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7179 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7180 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7181 بابلسر بهنمير -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7182 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7183 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7184 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7185 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  100 - زن مرد
 مركزي روزانه 7186 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 مركزي روزانه 7187 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
دومنوبت  7188 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -  مركزي 
 مركزي نوبت دوم 7189 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 مركزي غيرانتفاعي 7190 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 7191 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 7192 ساوه -رازي موسسه غيرانتفاعي فخر  100 - زن مرد
 هرمزگان روزانه 7193 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 7194 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 7195 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 7196 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 همدان روزانه 7197 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 7198 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 همدان نوبت دوم 7199 زينب كبري(س) -دختران همدان اي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 7200 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 همدان غيرانتفاعي 7201 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  100 - زن مرد
 همدان غيرانتفاعي 7202 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  100 - زن مرد
 يزد روزانه 7203 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 7204 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد روزانه 7205 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 7206 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
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 يزد روزانه 7207 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 7208 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد نوبت دوم 7209 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7210 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 يزد نوبت دوم 7211 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 7212 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد نوبت دوم 7213 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 7214 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 يزد غيرانتفاعي 7215 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 100 - زن مرد
 يزد غيرانتفاعي 7216 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  100 - زن مرد

 فتوگرافيك عكاسي (كارداني پيوسته) - 39

 آذربايجان شرقي روزانه 7217 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 7218 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7219 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7220 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 اصفهان روزانه 7221 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 7222 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان روزانه 7223 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان روزانه 7224 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان روزانه 7225 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7226 سروش -اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7227 سروش -پسران شماره دو اصفهان اي آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7228 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7229 اي دختران شهرضاآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7230 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 البرز روزانه 7231 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 البرز روزانه 7232 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 البرز نوبت دوم 7233 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 البرز نوبت دوم 7234 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 7235 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 7236 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 7237 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 7238 دكتر شريعتي -اي دختران تهران فني و حرفهدانشكده  - 20 زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 7239 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
چهارمحال و بختياري روزانه 7240 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 7241 دختران جونقاناي آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
چهارمحال و بختياري نوبت دوم 7242 اي دختران جونقانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان رضوي روزانه 7243 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7244 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7245 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7246 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 فارس روزانه 7247 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 فارس روزانه 7248 اي دختران شيرازو حرفه آموزشكده فني - 35 زن -
 فارس نوبت دوم 7249 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 7250 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 قزوين روزانه 7251 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين روزانه 7252 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
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 قزوين نوبت دوم 7253 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 قزوين نوبت دوم 7254 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 كرمان روزانه 7255 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 7256 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان نوبت دوم 7257 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7258 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 گلستان روزانه 7259 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 گلستان روزانه 7260 اي دختران گرگانحرفهآموزشكده فني و  - 25 زن -

 گلستان نوبت دوم 7261 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7262 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 مازندران روزانه 7263 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 7264 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 7265 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7266 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مركزي روزانه 7267 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مركزي روزانه 7268 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مركزي نوبت دوم 7269 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مركزي نوبت دوم 7270 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 يزد روزانه 7271 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 يزد روزانه 7272 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 يزد نوبت دوم 7273 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 يزد نوبت دوم 7274 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 نقاشي (كارداني پيوسته) - 40

 اصفهان روزانه 7275 اي دختران اصفهانحرفهآموزشكده فني و  16 - زن -
 اصفهان روزانه 7276 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان روزانه 7277 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 7278 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7279 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 14 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7280 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 14 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7281 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7282 اي دختران نجف آبادآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان غيرانتفاعي 7283 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 7284 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 100 - زن مرد
 اصفهان غيرانتفاعي 7285 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  100 - زن مرد
 البرز غيرانتفاعي 7286 موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج 100 - زن -
 تهران روزانه 7287 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 7288 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 7289 دكتر شريعتي -اي دختران تهران و حرفهدانشكده فني  20 - زن -
 تهران نوبت دوم 7290 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران غيرانتفاعي 7291 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  100 - زن مرد
 خراسان رضوي روزانه 7292 سبزوار اي دخترانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7293 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7294 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7295 اي دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7296 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7297 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7298 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  100 - زن مرد
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 نقاشي (كارداني پيوسته) - 40 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان رضوي غيرانتفاعي 7299 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  100 - زن مرد

 فارس روزانه 7300 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 7301 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس غيرانتفاعي 7302 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7303 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  100 - زن مرد
 فارس غيرانتفاعي 7304 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  100 - زن مرد
 قزوين روزانه 7305 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 قزوين نوبت دوم 7306 اي دختران قزوينآموزشكده فني و حرفه 24 - زن -
 قزوين غيرانتفاعي 7307 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  100 - زن مرد
 كرمان غيرانتفاعي 7308 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  100 - زن مرد

 گلستان روزانه 7309 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7310 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -

 مازندران روزانه 7311 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 50 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7312 دختران سارياي آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران غيرانتفاعي 7313 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  100 - زن مرد
 مركزي غيرانتفاعي 7314 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  100 - زن مرد
 يزد روزانه 7315 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 7316 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد نوبت دوم 7317 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 7318 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 فنّاوري پرورش دام (كارداني پيوسته) - 43
 آذربايجان شرقي روزانه 7319 مراغه آموزشكده فني و كشاورزي پسران 25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7320 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 تهران روزانه 7321 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 45 - - مرد
 تهران روزانه 7322 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 45 - مرد
 تهران نوبت دوم 7323 پسران شهريارآموزشكده كشاورزي  5 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7324 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 5 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7325 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 30 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7326 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 30 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7327 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7328 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 7329 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 7330 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7331 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 5 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7332 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 5 - مرد

 سمنان روزانه 7333 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 40 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 7334 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 20 - - مرد

 فارس روزانه 7335 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 25 - - مرد
 فارس روزانه 7336 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 25 - مرد
 فارس نوبت دوم 7337 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 5 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7338 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 كرمان روزانه 7339 رضوان -پسران كرمان آموزشكده كشاورزي  50 - - مرد

 كرمان روزانه 7340 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 50 - مرد

 مازندران روزانه 7341 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7342 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7343 پسران ساريآموزشكده كشاورزي  20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7344 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7345 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
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  (كارداني ناپيوسته)تكثير و پرورش آبزيان گرايش آبزيان آب شيرين  - 43
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خوزستان روزانه 7346 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 30 - - مرد

 خوزستان روزانه 7347 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 30 - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7348 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 5 - - مرد

 خوزستان نوبت دوم 7349 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 5 - مرد

 مازندران روزانه 7350 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7351 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
دومنوبت  7352 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد  مازندران 
 مازندران نوبت دوم 7353 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)بهداشتيار دامپزشكي  - 43
 تهران روزانه 7354 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 45 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7355 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7356 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 25 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7357 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 25 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7358 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 35 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7359 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 35 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7360 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7361 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7362 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7363 سمنگانآموزشكده كشاورزي پسران  - 45 - مرد

 مازندران روزانه 7364 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7365 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7366 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7367 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)پرورش زنبور عسل  - 43
 تهران روزانه 7368 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
 تهران روزانه 7369 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
 تهران نوبت دوم 7370 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7371 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 15 - مرد

 تكنولوژي پرورش طيور (كارداني پيوسته) -اموردامي  - 43
 تهران روزانه 7372 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
 تهران روزانه 7373 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 تهران نوبت دوم 7374 پسران پاكدشتآموزشكده كشاورزي  15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7375 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 15 - مرد
 چهارمحال و بختياري غيرانتفاعي 7376 شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  100 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7377 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7378 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7379 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7380 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد

 سمنان روزانه 7381 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 40 - - مرد

 سمنان روزانه 7382 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 20 - مرد

 كرمان روزانه 7383 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  50 - - مرد

 كرمان روزانه 7384 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 50 - مرد

 مازندران روزانه 7385 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7386 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7387 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7388 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7389 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 يزد روزانه 7390 آموزشكده كشاورزي خاتم 30 - - مرد
 يزد روزانه 7391 آموزشكده كشاورزي خاتم - 30 - مرد
 يزد نوبت دوم 7392 آموزشكده كشاورزي خاتم 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7393 آموزشكده كشاورزي خاتم - 15 - مرد
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  (كارداني پيوسته) فنّاوري توليدات زراعي - 48
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي روزانه 7394 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7395 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 7396 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  100 - زن مرد
 اصفهان روزانه 7397 آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد(استان اصفهان) 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 7398 آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد(استان اصفهان) - 30 - مرد
 تهران روزانه 7399 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 50 - - مرد
 تهران روزانه 7400 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 50 - مرد
 تهران روزانه 7401 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 40 - - مرد
 تهران روزانه 7402 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 40 - مرد
 تهران نوبت دوم 7403 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7404 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7405 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7406 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 خوزستان روزانه 7407 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 40 - - مرد

 خوزستان روزانه 7408 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 40 - مرد

 فارس روزانه 7409 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 25 - - مرد
 فارس روزانه 7410 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 25 - مرد
 فارس نوبت دوم 7411 پسران فساآموزشكده كشاورزي  5 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7412 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 كرمان روزانه 7413 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  50 - - مرد

 كرمان روزانه 7414 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 50 - مرد

 مازندران روزانه 7415 ساريآموزشكده كشاورزي پسران  30 - - مرد
 مازندران روزانه 7416 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7417 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7418 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7419 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  100 - زن مرد
 يزد روزانه 7420 آموزشكده كشاورزي خاتم 30 - - مرد
 يزد روزانه 7421 آموزشكده كشاورزي خاتم - 30 - مرد
 يزد نوبت دوم 7422 آموزشكده كشاورزي خاتم 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7423 آموزشكده كشاورزي خاتم - 15 - مرد

 (كارداني پيوسته)فنّاوري توليدات باغي  - 48

 آذربايجان شرقي روزانه 7424 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7425 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 تهران روزانه 7426 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 50 - - مرد
 تهران روزانه 7427 پسران دماوندآموزشكده كشاورزي  - 50 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7428 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 30 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7429 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 30 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7430 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7431 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 سمنان روزانه 7432 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 40 - - مرد

 سمنان روزانه 7433 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 40 - مرد

 فارس روزانه 7434 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 25 - - مرد
 فارس روزانه 7435 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 25 - مرد
 فارس نوبت دوم 7436 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 5 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7437 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 كرمان روزانه 7438 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  50 - - مرد

 كرمان روزانه 7439 رضوان -كشاورزي پسران كرمان آموزشكده  - 50 - مرد
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 فنّاوري توليدات باغي (كارداني پيوسته) - 48 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 مازندران روزانه 7440 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7441 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7442 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7443 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7444 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  100 - زن مرد
 يزد روزانه 7445 آموزشكده كشاورزي خاتم 30 - - مرد
 يزد روزانه 7446 آموزشكده كشاورزي خاتم - 30 - مرد
 يزد نوبت دوم 7447 آموزشكده كشاورزي خاتم 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7448 آموزشكده كشاورزي خاتم - 15 - مرد

 ناپيوسته)(كارداني گياه پزشكي  - 48
 آذربايجان شرقي روزانه 7449 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7450 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 اصفهان روزانه 7451 آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد(استان اصفهان) 30 - - مرد
 اصفهان روزانه 7452 كشاورزي پسران حبيب آباد(استان اصفهان)آموزشكده  - 30 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7453 آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد(استان اصفهان) 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7454 آموزشكده كشاورزي پسران حبيب آباد(استان اصفهان) - 20 - مرد
 تهران روزانه 7455 پاكدشتآموزشكده كشاورزي پسران  30 - - مرد
 تهران روزانه 7456 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 تهران نوبت دوم 7457 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7458 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 15 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7459 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7460 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 سمنان روزانه 7461 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد

 سمنان روزانه 7462 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 35 - مرد

 سمنان نوبت دوم 7463 پسران اميرآباد دامغانآموزشكده كشاورزي  5 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 7464 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 5 - مرد

 مازندران روزانه 7465 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد
 مازندران روزانه 7466 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7467 كشاورزي پسران ساريآموزشكده  15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7468 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 15 - مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7469 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - زن مرد

 (كارداني ناپيوسته)فنّاوري گل و گياهان زينتي  - 48
 آذربايجان شرقي روزانه 7470 كشاورزي پسران مراغهآموزشكده فني و  25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7471 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7472 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7473 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد
 تهران روزانه 7474 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
 تهران روزانه 7475 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 تهران روزانه 7476 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران نوبت دوم 7477 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7478 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 15 - مرد
 مازندران روزانه 7479 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7480 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
دومنوبت  7481 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد  مازندران 
 مازندران نوبت دوم 7482 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)هاي خوراكي توليد قارچ - 48
 فارس روزانه 7483 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 25 - - مرد
 فارس روزانه 7484 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 25 - مرد
 فارس نوبت دوم 7485 كشاورزي پسران فساآموزشكده  5 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7486 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
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  (كارداني ناپيوسته)برداري از گياهان دارويي و معطر توليد و بهره - 48
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي روزانه 7487 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7488 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 تهران روزانه 7489 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 50 - - مرد
 تهران روزانه 7490 پسران دماوندآموزشكده كشاورزي  - 50 - مرد
 تهران روزانه 7491 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 7492 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
بختياريچهارمحال و  روزانه 7493 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 25 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7494 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 25 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7495 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7496 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 7497 پسران نيشابورآموزشكده كشاورزي  30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7498 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7499 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7500 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خراسان شمالي روزانه 7501 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 25 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7502 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 35 - مرد

 سمنان روزانه 7503 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 35 - - مرد

 سمنان روزانه 7504 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 35 - مرد

 سمنان نوبت دوم 7505 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 15 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 7506 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 15 - مرد

 فارس روزانه 7507 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 فارس روزانه 7508 اي پسران دارابحرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد
 فارس روزانه 7509 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 25 - - مرد
 فارس روزانه 7510 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 25 - مرد
 فارس نوبت دوم 7511 اي پسران دارابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7512 داراباي پسران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 فارس نوبت دوم 7513 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 5 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7514 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 كرمان روزانه 7515 اي پسران ارزوييه (استان كرمان)آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 7516 پسران ارزوييه (استان كرمان)اي آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان روزانه 7517 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  50 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 7518 اي پسران ارزوييه (استان كرمان)آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 7519 كرمان)اي پسران ارزوييه (استان آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 گلستان روزانه 7520 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گلستان روزانه 7521 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گلستان نوبت دوم 7522 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7523 اي دختران گنبدحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -

 گيالن روزانه 7524 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 7525 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 7526 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 7527 اي پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 مازندران روزانه 7528 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 مازندران روزانه 7529 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 مازندران روزانه 7530 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 35 - - مرد
 مازندران روزانه 7531 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7532 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7533 توحيد -اي دختران آمل آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 مازندران نوبت دوم 7534 پسران ساريآموزشكده كشاورزي  15 - - مرد
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 (كارداني ناپيوسته)برداري از گياهان دارويي و معطر توليد و بهره - 48 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 مازندران نوبت دوم 7535 ساريآموزشكده كشاورزي پسران  - 15 - مرد
 هرمزگان روزانه 7536 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 7537 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 7538 اي مينابآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 هرمزگان نوبت دوم 7539 اي مينابآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 هاي كشاورزي (كارداني پيوسته)مكانيك ماشين - 50

 آذربايجان شرقي روزانه 7540 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 25 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7541 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 تهران روزانه 7542 پاكدشتآموزشكده كشاورزي پسران  30 - - مرد
 تهران روزانه 7543 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 تهران روزانه 7544 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 40 - - مرد
 تهران روزانه 7545 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 40 - مرد
دوم نوبت 7546 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 15 - - مرد  تهران 
 تهران نوبت دوم 7547 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 7548 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7549 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7550 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 25 - - مرد
چهارمحال و بختياري روزانه 7551 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 25 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7552 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7553 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7554 پسران سمنگانآموزشكده كشاورزي  35 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7555 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 35 - مرد

 خوزستان روزانه 7556 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 40 - - مرد

 خوزستان روزانه 7557 آموزشكده كشاورزي پسران اهواز - 40 - مرد

 سمنان روزانه 7558 پسران اميرآباد دامغانآموزشكده كشاورزي  40 - - مرد

 سمنان روزانه 7559 آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان - 40 - مرد

 فارس روزانه 7560 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد
 فارس روزانه 7561 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد
 فارس نوبت دوم 7562 فساآموزشكده كشاورزي پسران  5 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7563 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 كرمان روزانه 7564 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  50 - - مرد

 كرمان روزانه 7565 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 50 - مرد

 مازندران روزانه 7566 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 مازندران روزانه 7567 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7568 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 20 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7569 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 20 - مرد
 يزد روزانه 7570 آموزشكده كشاورزي خاتم 30 - - مرد
 يزد روزانه 7571 آموزشكده كشاورزي خاتم - 30 - مرد
 يزد نوبت دوم 7572 آموزشكده كشاورزي خاتم 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7573 آموزشكده كشاورزي خاتم - 15 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)انتقال و توزيع آب كشاورزي  -آبياري  - 50

 يزد روزانه 7574 آموزشكده كشاورزي خاتم 30 - - مرد
 يزد روزانه 7575 آموزشكده كشاورزي خاتم - 30 - مرد
 يزد نوبت دوم 7576 آموزشكده كشاورزي خاتم 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7577 آموزشكده كشاورزي خاتم - 15 - مرد
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  صنايع غذايي (كارداني پيوسته) - 51
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  تحصيلنام مؤسسه آموزش عالي محل 
كد رشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

  استان
 اول دوم زن مرد

 آذربايجان شرقي روزانه 7578 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 7579 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7580 الزهرا(س) -اي دختران تبريز حرفهآموزشكده فني و  15 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7581 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 آذربايجان غربي روزانه 7582 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 7583 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان غربي روزانه 7584 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 آذربايجان غربي روزانه 7585 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 7586 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 7587 شهيد بهشتي -اي پسران شماره دو اروميه آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 آذربايجان غربي نوبت دوم 7588 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 آذربايجان غربي نوبت دوم 7589 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 آذربايجان غربي غيرانتفاعي 7590 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  100 - زن مرد
 تهران روزانه 7591 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران روزانه 7592 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران روزانه 7593 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 40 - - مرد
 تهران روزانه 7594 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 40 - مرد
دوم نوبت 7595 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -  تهران 
 تهران نوبت دوم 7596 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 تهران نوبت دوم 7597 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7598 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد
 خراسان رضوي روزانه 7599 نيشابوراي دختران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7600 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -

 خراسان رضوي روزانه 7601 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد

 خراسان رضوي روزانه 7602 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد

 خراسان رضوي نوبت دوم 7603 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7604 اي دختران نيشابورآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 فارس غيرانتفاعي 7605 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  100 - زن مرد
 كرمان غيرانتفاعي 7606 رفسنجان)موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد  100 - زن مرد

 كرمانشاه روزانه 7607 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمانشاه روزانه 7608 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 7609 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 7610 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 كرمانشاه غيرانتفاعي 7611 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  100 - زن مرد

 گلستان روزانه 7612 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 گلستان روزانه 7613 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گلستان نوبت دوم 7614 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7615 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 مازندران روزانه 7616 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 7617 بابلاي دختران آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 7618 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7619 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران غيرانتفاعي 7620 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7621 تنكابن -غيرانتفاعي آيندگان موسسه  100 - زن مرد
 مازندران غيرانتفاعي 7622 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  100 - زن مرد
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  (كارداني ناپيوسته)هتلداري  - 53
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 7624 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 7625 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7626 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7627 كاشاناي دختران آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 فارس روزانه 7628 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 7629 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 گيالن روزانه 7630 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 7631 اي پسران بندرانزليحرفهآموزشكده فني و  - 35 - مرد

 گيالن نوبت دوم 7632 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 7633 اي پسران بندرانزليآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 يزد روزانه 7634 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 يزد روزانه 7635 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 يزد نوبت دوم 7636 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7637 اي پسران تفتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)ترافيك شهري  - 54
 فارس روزانه 7638 شهيد باهنر -شماره يك شيراز اي پسران دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 7639 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 7640 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7641 شهيد باهنر -شماره يك شيراز  اي پسراندانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مركزي روزانه 7642 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 مركزي روزانه 7643 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 مركزي نوبت دوم 7644 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 7645 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 اي (كارداني پيوسته)حمل و نقل جاده - 54
 اصفهان روزانه 7646 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 اصفهان روزانه 7647 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان حرفه دانشكده فني و - 35 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7648 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7649 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 كرمان روزانه 7650 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 7651 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 7652 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 7653 اي پسران جيرفتآموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 هرمزگان روزانه 7654 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 7655 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
دومنوبت  7656 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد  هرمزگان 
 هرمزگان نوبت دوم 7657 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 مكاترونيك صنعتي (كارداني پيوسته) - 55
 آذربايجان شرقي روزانه 7658 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7659 شماره يك تبريز اي پسراندانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 7660 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 7661 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7662 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان حرفه دانشكده فني و 20 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7663 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران روزانه 7664 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران روزانه 7665 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 تهران نوبت دوم 7666 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7667 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 مركزي روزانه 7668 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مركزي روزانه 7669 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مركزي نوبت دوم 7670 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مركزي نوبت دوم 7671 امير كبير -اي پسران اراك آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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  انيميشن (كارداني پيوسته) - 56
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 آذربايجان شرقي روزانه 7672 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 7673 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7674 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7675 الزهرا(س) -تبريز اي دختران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 اصفهان روزانه 7676 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 16 - زن -
 اصفهان روزانه 7677 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7678 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 14 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7679 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 14 زن -
 البرز روزانه 7680 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 البرز روزانه 7681 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 البرز نوبت دوم 7682 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 البرز نوبت دوم 7683 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 7684 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 7685 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 تهران روزانه 7686 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 7687 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 30 زن -
 تهران نوبت دوم 7688 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7689 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران فني و حرفهدانشكده  - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 7690 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 20 - زن -
 تهران نوبت دوم 7691 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 20 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 7692 ابن حسام -اي پسران بيرجند و حرفهآموزشكده فني  35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 7693 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 7694 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 7695 بيرجند اي دخترانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7696 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7697 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7698 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7699 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 سمنان روزانه 7700 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 سمنان روزانه 7701 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 سمنان نوبت دوم 7702 اي دختران سمنانو حرفهآموزشكده فني  10 - زن -

 سمنان نوبت دوم 7703 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

سيستان و بلوچستان روزانه 7704 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
بلوچستان سيستان و روزانه 7705 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 7706 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
سيستان و بلوچستان نوبت دوم 7707 اي دختران زاهدانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 فارس روزانه 7708 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 7709 اي دختران شيرازفني و حرفهآموزشكده  - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 7710 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 7711 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 كرمان روزانه 7712 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمان روزانه 7713 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمان نوبت دوم 7714 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7715 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 كرمانشاه روزانه 7716 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 7717 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 7718 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 7719 اي پسران شماره يك كرمانشاهفني و حرفهآموزشكده  - 15 - مرد
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 انيميشن (كارداني پيوسته) - 56 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 يزد روزانه 7720 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 45 - زن -
 يزد روزانه 7721 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 45 زن -
 يزد روزانه 7722 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 7723 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 7724 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه 5 - زن -
 يزد نوبت دوم 7725 اي دختران ميبدآموزشكده فني و حرفه - 5 زن -
 يزد نوبت دوم 7726 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7727 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)نگهداري و مرمت ساختمان  - 58

 گلستان روزانه 7728 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 گلستان روزانه 7729 امام علي(ع) -اي پسران كردكوي دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 (كارداني پيوسته)معماري داخلي  - 58

 آذربايجان شرقي روزانه 7730 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 7731 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 آذربايجان شرقي روزانه 7732 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7733 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7734 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
دومنوبت  7735 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -  آذربايجان شرقي 
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7736 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7737 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
غربي آذربايجان روزانه 7738 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه 60 - زن -  

 آذربايجان غربي نوبت دوم 7739 اي دختران اروميهآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 اصفهان روزانه 7740 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 16 - زن -
 اصفهان روزانه 7741 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 16 زن -
 اصفهان روزانه 7742 شهيد رجايي -كاشان  اي پسراندانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان روزانه 7743 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7744 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 14 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7745 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 14 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7746 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7747 شهيد رجايي -اي پسران كاشان دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 البرز روزانه 7748 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 تهران روزانه 7749 وليعصر(عج) -دختران تهران اي آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 تهران روزانه 7750 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 تهران روزانه 7751 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران روزانه 7752 شريعتيدكتر  -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 35 زن -
 تهران نوبت دوم 7753 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 7754 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
دومنوبت  7755 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 15 - زن -  تهران 
 تهران نوبت دوم 7756 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 7757 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد

جنوبيخراسان  روزانه 7758 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد  

 خراسان جنوبي روزانه 7759 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 7760 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 7761 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 7762 اي دختران بيرجندحرفهآموزشكده فني و  - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7763 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7764 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
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 پيوسته)معماري داخلي (كارداني  - 58 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7765 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

دومنوبت  7766 اي پسران نهبندانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  خراسان جنوبي 

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7767 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7768 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 خراسان رضوي روزانه 7769 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7770 اي دختران مشهدفني و حرفه آموزشكده - 20 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7771 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7772 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 خراسان شمالي روزانه 7773 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7774 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 30 - مرد

 خراسان شمالي روزانه 7775 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان شمالي روزانه 7776 اسالميانقالب  -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 7777 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 7778 دارالفنون -اي پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 خراسان شمالي نوبت دوم 7779 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 خراسان شمالي نوبت دوم 7780 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 خوزستان روزانه 7781 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -

دومنوبت  7782 اي دختران اهوازآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -  خوزستان 

 زنجان روزانه 7783 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 زنجان روزانه 7784 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 زنجان نوبت دوم 7785 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 زنجان نوبت دوم 7786 قايم(عج) -اي دختران زنجان آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 سمنان روزانه 7787 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 7788 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 سمنان روزانه 7789 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 سمنان روزانه 7790 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 سمنان نوبت دوم 7791 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 7792 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 سمنان نوبت دوم 7793 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 سمنان نوبت دوم 7794 اي دختران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 فارس روزانه 7795 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 فارس روزانه 7796 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 فارس نوبت دوم 7797 شيرازاي دختران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 فارس نوبت دوم 7798 اي دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 كرمان روزانه 7799 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 كرمان روزانه 7800 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 كرمان روزانه 7801 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 70 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 7802 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7803 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 كرمان نوبت دوم 7804 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 7805 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 كرمانشاه روزانه 7806 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 كرمانشاه روزانه 7807 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمانشاه روزانه 7808 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 7809 اي پسران شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 7810 شماره يك كرمانشاهاي پسران آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 كرمانشاه نوبت دوم 7811 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمانشاه نوبت دوم 7812 اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -



 

 
 

 
 

 183  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 معماري داخلي (كارداني پيوسته) - 58 ادامه

نيمسالپذيرش  ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 گلستان روزانه 7813 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 گلستان روزانه 7814 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گلستان نوبت دوم 7815 دختران گرگاناي آموزشكده فني و حرفه 10 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7816 اي دختران گرگانآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 گيالن روزانه 7817 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن روزانه 7818 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن روزانه 7819 اي دختران رشتحرفهآموزشكده فني و  35 - زن -

 گيالن روزانه 7820 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 گيالن نوبت دوم 7821 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 7822 اي پسران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 گيالن نوبت دوم 7823 اي دختران رشتحرفهآموزشكده فني و  15 - زن -

 گيالن نوبت دوم 7824 اي دختران رشتآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 لرستان روزانه 7825 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 لرستان روزانه 7826 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 لرستان روزانه 7827 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 لرستان روزانه 7828 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 لرستان نوبت دوم 7829 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 لرستان نوبت دوم 7830 آباداي پسران خرمآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 لرستان نوبت دوم 7831 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 لرستان نوبت دوم 7832 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران روزانه 7833 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 مازندران روزانه 7834 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 مازندران روزانه 7835 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 7836 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران روزانه 7837 سارياي دختران آموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 مازندران روزانه 7838 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 مازندران نوبت دوم 7839 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7840 عالمه حسن زاده آملي -اي پسران آمل آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7841 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7842 اي دختران بابلآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 مازندران نوبت دوم 7843 اي دختران ساريآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 مازندران نوبت دوم 7844 اي دختران ساريحرفهآموزشكده فني و  - 15 زن -
 مركزي روزانه 7845 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -
 مركزي روزانه 7846 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه - 40 زن -
 مركزي نوبت دوم 7847 اي دختران اراكآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 مركزي نوبت دوم 7848 اي دختران اراكفني و حرفه آموزشكده - 10 زن -
 هرمزگان روزانه 7849 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 هرمزگان روزانه 7850 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 هرمزگان روزانه 7851 بندرعباساي دختران آموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان روزانه 7852 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 هرمزگان نوبت دوم 7853 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
دوم نوبت 7854 شهيد كراني -اي پسران بندرعباس آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد  هرمزگان 
 هرمزگان نوبت دوم 7855 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه 25 - زن -
 هرمزگان نوبت دوم 7856 اي دختران بندرعباسآموزشكده فني و حرفه - 25 زن -
 همدان روزانه 7857 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 همدان روزانه 7858 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 همدان روزانه 7859 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 همدان روزانه 7860 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
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 داخلي (كارداني پيوسته)معماري  - 58 ادامه

پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
  نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 همدان نوبت دوم 7861 شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 همدان نوبت دوم 7862 شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان  ايآموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 همدان نوبت دوم 7863 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 همدان نوبت دوم 7864 زينب كبري(س) -اي دختران همدان آموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 يزد روزانه 7865 دختران يزداي آموزشكده فني و حرفه 30 - زن -
 يزد روزانه 7866 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 يزد روزانه 7867 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 7868 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 7869 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه 10 - زن -
 يزد نوبت دوم 7870 اي دختران يزدآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 يزد نوبت دوم 7871 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7872 شهيد صدوقي -يزد اي پسران شماره يك دانشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 فرش دستباف (كارداني پيوسته) - 59

 اصفهان روزانه 7873 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -
 اصفهان روزانه 7874 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
دوم نوبت 7875 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -  اصفهان 
 اصفهان نوبت دوم 7876 اي دختران كاشانآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -
 البرز روزانه 7877 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - زن -
 البرز روزانه 7878 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 زن -
 البرز نوبت دوم 7879 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه 18 - زن -
 البرز نوبت دوم 7880 اي دختران كرجآموزشكده فني و حرفه - 18 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 7881 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه 40 - زن -

 خراسان جنوبي روزانه 7882 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7883 اي دختران بيرجندحرفهآموزشكده فني و  15 - زن -

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7884 اي دختران بيرجندآموزشكده فني و حرفه - 10 زن -

 كرمان روزانه 7885 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -

 كرمان روزانه 7886 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -

 كرمان نوبت دوم 7887 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه 15 - زن -

 كرمان نوبت دوم 7888 اي دختران سيرجانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -

 گلستان روزانه 7889 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 30 - زن -

 گلستان روزانه 7890 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 30 زن -

 گلستان نوبت دوم 7891 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 گلستان نوبت دوم 7892 اي دختران گنبدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 قلم زني (كارداني پيوسته) - 59

 تهران روزانه 7893 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 50 - زن -
 تهران روزانه 7894 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 50 زن -
 خراسان رضوي روزانه 7895 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي روزانه 7896 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7897 دختران مشهداي آموزشكده فني و حرفه 20 - زن -

 خراسان رضوي نوبت دوم 7898 اي دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه - 20 زن -

 (كارداني ناپيوسته)هنرهاي چوبي  - 59

 گيالن روزانه 7899 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 25 - - مرد

 گيالن روزانه 7900 سراصومعهاي پسران دانشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 گيالن نوبت دوم 7901 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه 15 - - مرد

 گيالن نوبت دوم 7902 سرااي پسران صومعهدانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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  طراحي و ساخت طال و جواهر (كارداني پيوسته) - 59
پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  

  مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام 
كد رشته 
 محل

دوره 
 اول دوم زن مرد  استان تحصيلي

 اصفهان روزانه 7903 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه 35 - زن -
 اصفهان روزانه 7904 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 35 زن -
 اصفهان نوبت دوم 7905 اصفهاناي دختران آموزشكده فني و حرفه 15 - زن -
 اصفهان نوبت دوم 7906 اي دختران اصفهانآموزشكده فني و حرفه - 15 زن -
 تهران روزانه 7907 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه 50 - زن -
 تهران روزانه 7908 وليعصر(عج) -اي دختران تهران آموزشكده فني و حرفه - 50 زن -
 تهران غيرانتفاعي 7909 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  100 - زن مرد
 يزد روزانه 7910 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه 45 - - مرد
 يزد روزانه 7911  امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 45 - مرد
 يزد نوبت دوم 7912 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد فني و حرفهآموزشكده  5 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7913 امام خميني(ره) -اي پسران ميبد آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد

 (كارداني ناپيوسته)انرژي تجديدپذير خورشيدي  - 60
 آذربايجان شرقي روزانه 7914 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 40 - - مرد
 آذربايجان شرقي روزانه 7915 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 40 - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7916 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه 10 - - مرد
 آذربايجان شرقي نوبت دوم 7917 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 اصفهان روزانه 7918 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 اصفهان روزانه 7919 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7920 شهيد محسن مهاجر - اي پسران شماره يك اصفهاندانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 اصفهان نوبت دوم 7921 شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران روزانه 7922 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه 25 - - مرد
 تهران روزانه 7923 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران حرفهدانشكده فني و  - 25 - مرد
 تهران روزانه 7924 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 35 - زن -
 تهران روزانه 7925 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه - 35 زن -
 تهران نوبت دوم 7926 انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 تهران نوبت دوم 7927 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 تهران نوبت دوم 7928 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه 15 - زن -
 تهران نوبت دوم 7929 دكتر شريعتي -اي دختران تهران حرفهدانشكده فني و  - 15 زن -
 خراسان جنوبي روزانه 7930 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 خراسان جنوبي روزانه 7931 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 35 - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7932 ابن حسام -اي پسران بيرجند حرفهآموزشكده فني و  15 - - مرد

 خراسان جنوبي نوبت دوم 7933  ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه - 15 - مرد

 سمنان روزانه 7934 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 35 - - مرد

 سمنان روزانه 7935 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد

 سمنان نوبت دوم 7936 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه 20 - - مرد

 سمنان نوبت دوم 7937 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه - 20 - مرد

 فارس روزانه 7938 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 30 - - مرد
 فارس روزانه 7939 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 30 - مرد
 فارس نوبت دوم 7940 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 فارس نوبت دوم 7941 شهيد باهنر -اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه - 20 - مرد
 كرمان روزانه 7942 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 40 - - مرد

 كرمان روزانه 7943 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 40 - مرد

 كرمان نوبت دوم 7944 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه 10 - - مرد

 كرمان نوبت دوم 7945 شهيد چمران -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه - 10 - مرد

 مازندران روزانه 7946 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 مازندران روزانه 7947 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 مازندران نوبت دوم 7948 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 7949 امام محمدباقر(ع) -اي پسران ساري دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
 يزد روزانه 7950 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 35 - - مرد
 يزد روزانه 7951 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 35 - مرد
 يزد نوبت دوم 7952 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 يزد نوبت دوم 7953  شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه - 15 - مرد
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وضعيت خوابگاه ها و ساير امكانات رفاهي و براي اطالع دقيق از متقاضيان عزيز توصيه مي شود قبل از انتخاب رشته،  همهبه 
به درگاه اطالع رساني مؤسسه ذيربط مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات  همچنين از نحوه خدمات دانشجويي هر مؤسسه

   اطالع حاصل و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.
 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  

  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 
p-ahar.tvu.ac.ir استان	شهيد چمران -اهر  ايحرفهآذربايجان شرقي * آموزشكده فني و  

  نفر 150ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04144336073		تلفن:	-مشكين شهر  -جاده اهر  3كيلومتر  -اهر		نشاني:

p-sarab.tvu.ac.ir استان	سراب ايحرفهآذربايجان شرقي * آموزشكده فني و  

  نفر 120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04143237573		تلفن:	-خيابان امام خميني(ره) ـ خيابان معلم ـ روبروي مركز درماني بهداشتي تأمين اجتماعي  -سراب	نشاني:

p٢-tabriz.tvu.ac.ir استان	پسران شماره دو تبريز ايحرفهآذربايجان شرقي * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04135429671, 04135429670	تلفن:	-جنب دانشگاه فرهنگيان  -انتهاي خيابان طالقاني  -تبريز	نشاني:

p-miyaneh.tvu.ac.ir استان	پسران ميانه ايحرفهآذربايجان شرقي * آموزشكده فني و  

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  04152257013, 04152243752		تلفن:	-شهرك انديشه  -ميانه	نشاني:

d-tabriz.tvu.ac.ir استان	الزهرا(س) -دختران تبريز  ايحرفهآذربايجان شرقي * آموزشكده فني و  

  نفر 45خوابگاه دولتي ظرفيت 	شرايط خوابگاه :
  04132808999		تلفن:	-روبروي پارك بانوان  -خيابان بهار  -تبريز	نشاني:

d-maragheh.tvu.ac.ir استان	دختران مراغه ايحرفهآذربايجان شرقي * آموزشكده فني و  

  04137407999, 04137412171		تلفن:	-شهرك ولي عصر (عج) كوي دانشگاه  -مراغه	نشاني:
k-maragheh.tvu.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 

  نفر 130ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04137406976, 04137406975		تلفن:	-خيابان پروين اعتصامي جنب تاالر الله  -شهرك وليعصر(عج)  -مراغه	نشاني:

p١-tabriz.tvu.ac.ir استان	پسران شماره يك تبريز ايحرفهآذربايجان شرقي * دانشكده فني و  

  نفر 200ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04134779012, 04134779011		تلفن:	-انتهاي كوي منظريه جنب سپاه  -تبريز	نشاني:

osve.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  

استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان -اردوهاي تفريحي و علمي-اعزام به سفر راهيان نور-سالن ورزشي-دانشجويان از امكانات رفاهي شامل :غذا -1	شرايط عمومي :
هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه ام در رشتهبه دانشجويان داراي مق -3به دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد  -2و...بهره مند خواهند شد. 

  اعطا خواهد شد.
  خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :

  04136665603		تلفن:	-خيابان سبالن -كوي الهيه-ميدان شهيد فهميده به طرف باغميشه -اتوبان پاسداران  -تبريز	نشاني:
www.roshdiyeh.ac.ir استان	تبريز -غيرانتفاعي رشديه آذربايجان شرقي * موسسه  

 50و  65، 80به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب  -2امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد.  -1		شرايط عمومي :
موسسه در رقابتهاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بين الملل دانشجوياني كه به نمايندگي از  -3درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي شود. 

در صورت درخواست دانشجو و بررسي شرايط، تقسيط شهريه وجود دارد.  -4حايز رتبه اول تا سوم گردند بر اساس ضوابط موسسه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
  041-51051تلفن: 
  04151051201		تلفن:	- 5158464918كد پستي: -پاسداران، كوي فرشته جنوبي، خيابان فرشته تبريز، اتوبان 	نشاني:

www.seraj.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي سراج  

  استقرار موسسه در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر	شرايط عمومي :
  04135572830		تلفن:	-كوچه اراك  -خيابان شريعتي -تبريز	نشاني:

www.maragheh-sanati.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 

همكاري  -3تخفيف ويژه براي دانشجوياني كه موفق به كسب مقام هاي علمي،ورزشي، هنري و...باشند -2تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم -1	شرايط عمومي :
معرفي دانشجويان  -4د شرايط با بنياد شهيد و ايثارگران و جانبازان و همچنين كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان واج

  متقاضي استفاده از وام صندوق رفاه دانشجويان.
  گاه هاي دخترانه و پسرانه خودگردان با كيفيت مناسبمعرفي دانشجويان براي استفاده از خواب شرايط خوابگاه:

  09141781292, 04137455002	تلفن:	-جنب ورودي كوي طالقاني  -اتوبان شهيد درخشي -پهراباد -مراغه 	نشاني:
www.shamsist.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس  

دانشجوياني كه در رشته هاي -2دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد. براي -1		شرايط عمومي :
ه دانشجويان اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفا-3ورزشي داراي مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خواهند شد 

موسسه مجهز به اينترنت بي سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران -4
  به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.-6مي باشد. 

  موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت.	شرايط خوابگاه :
  04133863474	تلفن:	-خيابان مايده  -خيابان نور -ياغچيان  -تبريز	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.mizan.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ميزان  

خانه، سالن ورزشي و ... سلف سرويس، بوفه بدون فروشنده،كتابخانه، قرايت -2آهن تا محل دانشگاه سرويس اياب و ذهاب رايگان از ميدان راه -1		شرايط عمومي :
تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -4پوشش همكاري با بنياد شهيد،كميته امداد حضرت امام (ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت  -3

  ارايه مشاوره تحصيلي و خانواده براي دانشجويان عزيز -6امكان پرداخت اقساطي شهريه در طول ترم  -5علمي ،قهرمانان ورزشي و ... 
  04132890007	تلفن:	-تبريز  6رو به روي ساختمان شهرداري منطقه  - ايحرفهبطرف سازمان فني و  -ميدان راه آهن  -تبريز 	نشاني:

www.ucna.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  

علمي و ورزشي در سطح استان و كشور هاي دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره 1-1شود: هاي ذيل لحاظ ميطبق مصوبه هيأت امناء تخفيف - 1		شرايط عمومي :
وام كمك شهريه كوتاه مدت و امكان تقسيط شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص  -2دانشجويان ممتاز  1-3دانشجويان شاهد و ايثارگر  2-1
هاي جامع توانمندسازي امكان حضور در دوره -4يابد. نشجو اختصاص ميدر صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي دا -3يابد. مي

به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند تا سقف  -5نامه مربوطه. (آمادگي بازار كار) و دريافت گواهي
ارايه مشاوره تحصيلي و  -7گذار و عضو هيأت مديره صندوق پژوهش پارك علم و فناوري است. اين موسسه سرمايه -6د. ده ميليون ريال پاداش پرداخت خواهد ش

هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك  70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه. 
  كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت. -9العاتي جامع مقاالت. اط

  ارايه خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران.	شرايط خوابگاه :
  04134421999		تلفن:	- 1283پالك  -تقاطع خطيب  -خيابان راه آهن  -تبريز 	نشاني:

sbi.tvu.ac.ir استان	شهيد بهشتي -پسران شماره دو اروميه  ايحرفهآذربايجان غربي * آموزشكده فني و  

  نفر 88ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04432752934		تلفن:	-جنب اداره بازرگاني  -ابتداي بلوار شهيد رجايي  -ميدان آزادي  -اروميه		نشاني:

d-orumiyeh.tvu.ac.ir استان	دختران اروميه ايحرفهآذربايجان غربي * آموزشكده فني و  

  نفر 120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04432259691, 04432222533		تلفن:	-خيابان فرهنگ  -خيابان والفجر  -اروميه		نشاني:

d-khoy.tvu.ac.ir استان	دختران خوي ايحرفهآذربايجان غربي * آموزشكده فني و  

  نفر 180ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04436349800, 04436333454	تلفن:	-خيابان شهيد كوچري نرسيده به ميدان كشاورز  -خوي 		نشاني:

p١-orumiyeh.tvu.ac.ir استان	شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه  ايحرفهآذربايجان غربي * دانشكده فني و  

  نفر 200ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه :شرايط 
  04432776886		تلفن:	-كيلومتري يك و نيم جاده سرو (بلوار دانشگاه)  -اروميه		نشاني:

www.uca.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  

به  -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  20-30-50موسسه به ترتيب از تخفيف  دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين-1		شرايط عمومي :
اين موسسه داراي سالن ورزشي ، سالن  -3دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 

به كليه قهرمانان اول ورزشي -5دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد .  -4باشد. فه دانشجويي و كتابخانه مياستخر و همچنين داراي سلف سرويس، بو
  تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.

  عهده خود دانشجو خواهد بود.هاي خودگردان اسكان دهد كه هزينه آن به اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  04433829974, 04433828351, 04433827771	تلفن:	- 201بلوار شهيد باهنر روبروي مجتمع فرهنگي شمس شماره  -اروميه		نشاني:

www.afagh.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آفاق  

تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، علمي و فرهنگي و  -2اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت. به دانشجويان واجد شرايط بر  -1		شرايط عمومي :
الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون هاي عامل در هر ترم وام قرضنامه با بانكبر اساس توافق -3درصد شهريه تحصيلي  100تا  50هنري از 

برنامه هفتگي فقط در سه  -5دانشجويان واجد شرايط از وام بالعوض صندوق خيريه امام جواد (ع) موسسه نيز برخوردار خواهند شد.  -4گردد. ه گذاري پرداخت ميسپرد
از اساتيد متخصص و باتجربه  -7اي ي و حرفهآموزي با ارايه مدرك معتبر از سازمان فنهاي مهارتبرگزاري دوره -6شود. روز از هفته براي دوره هاي كارداني تنظيم مي

  شود.هاي پژوهشي استفاده ميهاي سراسري در زمينهدانشگاه
  دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان معرفي خواهند شد	شرايط خوابگاه :

  04432225459, 04432259591, 04432259590	تلفن:	-اروميه، خيابان شهيد دستغيب (خيابان مافي)، كوي اورژانس 		نشاني:
www.kamal.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  

گيري از امكانات و تكنولوژي روز در ارايه هاي مجازي (جهت مقابله با كرونا و حفظ سالمت دانشجويان )در سطح عالي و بهرهامكان بهرمندي از كالس -1	شرايط عمومي :
وجه به مصوبات هيات موسس دانشجويان ممتاز و ورزشكاران با ت-2ها مطالب درسي و پرداخت شهريه اينترنت براي دانشجويان جهت تسهيل امورات و حضور در كالس

موسسه داراي سه طبقه مناسب براي تشكيل كالس در بهترين منطقه شهر با دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمومي شهري -3باشند .داراي تخفيف شهريه مي
گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي  -استفاده از ژتون غذا  -5 امكانات بهرمندي از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان براي تمامي دانشجويان ميسر است-4باشد .مي

داراي اينترنت و سايت كامپيوتري مجهز براي  -7بهرمندي از تسهيالت فرزندان شاهد و ايثارگر-6براي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيه ورزشي دانشجويان ميسر است .
تشكيل سمينارهاي علمي معتبر در سطح استان -9هاي آموزشي خاص براي دانشجويان هاي آموزشي و دورههتشكيل كارگا -8انتخاب واحد و انجام امورات الزم .... 

  ها از طريق اينترنت)داراي كتابخانه مجهز (دسترسي به ليست كتاب- 11هاي دانشجويي برگزاري جشن -10
  اروميه را دارند.هاي معتبر استان كه مجوز دانشگاه معرفي به خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  04433462257, 04433461774, 04433477059	تلفن:		- 186اروميه، خيابان دانشكده جنب بيمارستان شمس پالك 		نشاني:
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saba.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي صبا  

) به دانشجويان واجد شرايط 2درصد داده مي شود.  50و  75، 100)در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب 1	شرايط عمومي :
يل رستوران، بوفه، سايت )موسسه داراي امكانات رفاهي از قب 3وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 

  )دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.5اينترنتي و كتابخانه مي باشد. 
  خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد.شرايط خوابگاه: 

  04433489067, 04433477171	تلفن:	- 12پالك اروميه، پل قويون، بلوار جام جم، نرسيده به پمپ بنزين عبدالي 		نشاني:
www.allamehkhoei.ac.ir استان	خوي -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  

  ندارد.	شرايط خوابگاه :
  04436259454		تلفن:	-روبروي بن بست ساالر  -متري جانبازان  20 -ميدان آفتابگردان  -بلوار ولي عصر  -خوي 		نشاني:

www.efc.ac.ir استان	اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي علم و فن  

  04432554095	تلفن:	-نبش چهاراه بعثت -پرديس موسسه واقع درخيابان باكري-جاده دريا موسسه آموزش عالي علم و فن اروميه  4كيلومتر -اروميه		نشاني:
www.meraj.ac.ir استان	سلماس -غيرانتفاعي معراج علم آذربايجان غربي * موسسه  

  04435253655		تلفن:	-سلماس، خيابان چمران شمالي، روبروي پارك چمران 	نشاني:
www.miaad.ac.ir استان	مهاباد -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي ميعاد  

  04442350670	تلفن:	-خيابان مردوخ  -مهاباد 	نشاني:
ardu.tvu.ac.ir استان	رازي -پسران اردبيل  ايحرفهاردبيل * آموزشكده فني و  

  نفر 126ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04533668187	تلفن:	-جنب هواشناسي  -ابتداي جاده خلخال  -اردبيل		نشاني:

khalkhal.tvu.ac.ir استان	پسران خلخال ايحرفهاردبيل * آموزشكده فني و  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04532420762		تلفن:	- CNGروبروي جايگاه  -ابتداي جاده اردبيل  -خلخال		نشاني:

d-ardebil.tvu.ac.ir استان	دختران اردبيل ايحرفهاردبيل * آموزشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  04533394204	تلفن:	-جنب اسناد و مدارك پزشكي  -مهر (راه انزاب)خيابان -بزرگراه شهدا  -اردبيل		نشاني:

www.ihemardabili.ac.ir استان	اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  

  ندارد	شرايط خوابگاه :
  04533518358, 04533518356	تلفن:	-اردبيل، خيابان دانشگاه، روبروي مجتمع شورابيل، شهرك كشاورزي 		نشاني:

shahinshahr.tvu.ac.ir استان	پسران شاهين شهر ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

  03145206003, 03145206010		تلفن:	-نبش خيابان شمس تبريزي -خيابان مهارت جنوبي-خيابان سعدي جنوبي-شاهين شهر	نشاني:
p٢-isfahan.tvu.ac.ir استان	سروش -پسران شماره دو اصفهان  ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03134522355, 03134522354		تلفن:	-نبش آل بويه شمالي  -خيابان گلستان  -خيابان كاوه  -اصفهان		نشاني:

p-shahreza.tvu.ac.ir استان	پسران شهرضا ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه : شرايط
  03153548409		تلفن:	-خيابان حافظ غربي ـ حدفاصل (چهارراه طالقاني ـ ميدان مفتح)  -شهرضا	نشاني:

p-golpayegan.tvu.ac.ir استان	پسران گلپايگان ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

تخصصي ترين و مدرن ترين دستگاه هاي كارگاهي و آزمايشگاهي مي باشد و شامل دفتر كارافريني و كارگاه هاي اين مركز در تمامي رشته ها داراي 	شرايط عمومي :
  جوار خوابگاه و بستر كارگاه هاي كار دانشجويي مي باشد

باشد و زير نظر صندوق رفاه دانشجويان مي باشد خوابگاه ملكي مي باشد و پوشش خوابگاهي نزديك به صد در صد مي  -نفر  90ظرفيت خوابگاه دولتي 		شرايط خوابگاه :
  كه با پرداخت مبلغي كمتر از ساير انواع خوابگاه ها دانشجويان از امكانات استفاده مي كنند

  03157454677, 03157439232, 03157425664		تلفن:	-بلوار سلمان فارسي  -گلپايگان	نشاني:
d-isfahan.tvu.ac.ir استان	دختران اصفهان ايحرفهفني و  اصفهان * آموزشكده 

  03136519161, 03136519160	تلفن:	-انتهاي خيابان فاتح  -بلوار غدير  -ورودي جنوب  -سپاهانشهر  -اصفهان 		نشاني:
d-khansar.tvu.ac.ir استان	دختران خوانسار ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03157772018		تلفن:	-انتهاي بلوار نماز  -خوانسار		نشاني:

d-shahreza.tvu.ac.ir استان	دختران شهرضا ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه استيجاري 	شرايط خوابگاه :
  03153507901, 03153501343	تلفن:	-شهرضا خيابان طالقاني خيابان هفده شهريور 	نشاني:
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d-kashan.tvu.ac.ir استان	دختران كاشان ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

  نفر 70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03155339955	تلفن:	-ميدان شهيد اردهال  -خيابان اميركبير  -كاشان	نشاني:

d-najafabad.tvu.ac.ir استان	دختران نجف آباد ايحرفهاصفهان * آموزشكده فني و  

ه مستقر اموزشكده دختران نجف اباد داراي فضاي اموزشي و كارگاهي متناسب با رشته ها مي باشد. كليه كارگاه هاي و آزمايشگاه ها در خود آموزشكد	شرايط عمومي :
  هستند.

خوابگاه در نزديكي اموزشكده واقع شده است. داراي سرويس اياب و ذهاب از درب طبقه مي باشد.  3خوابگاه دولتي در  -نفر  80ظرفيت خوابگاه دولتي 		شرايط خوابگاه :
  خوابگاه تا آموزشكده مي باشد.

  03142442296, 03142442295	تلفن:	-خيابان امام خميني (ره) ـ جنب جهاد كشاورزي  -نجف آباد		نشاني:
hb-agri.tvu.ac.ir استان	آباد(استان اصفهان)اصفهان * آموزشكده كشاورزي پسران حبيب  

  03145485002	تلفن:	-خيابان هزارجريب  -حبيب آباد  -اصفهان 		نشاني:
mohajer.tvu.ac.ir استان	شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان  ايحرفهاصفهان * دانشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03136736552, 03136736551, 03136736550		تلفن:	- خيابان هزار جريب -اصفهان		نشاني:

teck.tvu.ac.ir استان	شهيد رجايي -پسران كاشان  ايحرفهاصفهان * دانشكده فني و  

  نفر 70ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03155511011, 03155511010		تلفن:	-بلوار قطب راوندي  6كيلومتر  -كاشان 	نشاني:

www.ashrafi.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر،  -2رعايت كامل شيونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است.  -1		شرايط عمومي :
هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تأمين اعتبار دانشجويان از وام-3محيط دانشگاه دانشگاه كامال الزامي است. در 
  مند خواهند شد.بهره

خصوصي تأمين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي  خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور خود گردان و از طريق بخش	شرايط خوابگاه :
  باشد.ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي ميجديدالورود در خوابگاه

  03136502822, 03136502821, 03136502820		تلفن:	-روبروي سيتي سنتر  -بلوار قايم جنوبي -سپاهان شهر -اصفهان 		نشاني:
www.icqt.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 

محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و  -2باشند.  عملي داشتهداوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام  -1	شرايط عمومي :
تربيت «با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3. ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي استنامهباشد و رعايت مقررات، آيينخواهران به صورت مجزا مي

، استفاده از حجاب برتر (چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم »نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين
هاي مروج داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس -4شد. استفاده از هرگونه آرايش) براي كليه دانشجويان خواهر الزامي مي با

ها اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاه -6گردد. هاي برادران معموالً در بعد از ظهرها و اواخر هفته تشكيل ميكالس -5باشند. فرهنگ بيگانه مي
پـذيـرش دانـشجـو در اين دانشگاه بر اساس آخرين تجربيات و دستاوردهاي علمي دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و  -7نمايد. سسات آموزش عالي موافقت نميو مو

ت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار كليه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا بودن قدر-8شود. مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي
باشد. امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي براي كليه دانشجويان ميسر مي -9بوده و هيچگونه ضايعه عضوي كه مانع انجام وظيفه معلمي گردد، نداشته باشند. 

التحصيالن اين دانشگاه، مدرك رسمي كارداني مورد تأييد وزارت علوم، به فارغ-11 باشند.البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف ميحافظان كل قرآن كريم و نهج -10
گيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي از طرف صندوق اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز، در شهريه متغير، تخفيف در نظر مي -12شود. تحقيقات و فّناوري اعطا مي

توانند كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود . همچنين دانشجويان مي -13ام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. رفاه، به دانشجويان حايز شرايط، و
حاصل تماس  108الي  105هاي دانشگاه و داخلي توانند با شمارهي دانشجويي دريافت نمايند. عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مييك وعده غذاي گرم با يارانه

  نمايند.
  اين دانشگاه امكان تخصيص خوابگاه را ندارد.	شرايط خوابگاه :

  03133372020		تلفن:	-ساختمان مركزي دانشگاه -ابتداي خيابان شهيدان غربي -بزرگراه شهيد خرازي  -اصفهان 		نشاني:
www.amesf.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  

شهريه ثابت برخوردار خواهند شد . به دانشجويان  %50و  %60،  %70دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف 		عمومي :شرايط 
مل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي نامه همكاري با بانك عاگيرد، به عالوه بر اساس تفاهمواجدالشرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي
گردد . همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه با معرفي نامه از طرف موسسه به صورت وام قرض الحسنه پرداخت مي

  مند خواهند شد.، مشاوره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي و ... بهرهاي، بيمه حوادثدانشجويان از امكانات رفاهي شامل : يك نوبت غذاي يارانه –
  خوابگاه خودگردان ويژه خواهران	شرايط خوابگاه :

  03136507900		تلفن:	-خيابان پاسداران  -انتهاي بلوار غدير -سپاهان شهر -اصفهان		نشاني:
www.amin.ac.ir استان	شهر اصفهانفوالد  -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي امين  

  03152636161	تلفن:		- 20يونيت  -مقابل بانك ملي -خيابان طالقاني  -فوالدشهر 	نشاني:
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www.bonyan.ac.ir استان	شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي بنيان  

هاي كمك آموزشي پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سالن مطالعه، سلف، دستگاه wirelessو اينترنت  ITاين موسسه مجهز به سيستم كامل 		شرايط عمومي :
باشد. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار است. در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در مانند ويديو پرژكتور مي

شود. صندوق آيد و به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده ميژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدر داني به عمل ميحوزه فرهنگي و نيز دانشجويان پ
  8316663191پستي:

  هاي مجهز براي دانشجويان دختر و پسر به صورت خودگردان است.اين موسسه داراي خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  03145223774, 03145220511, 03145223236		تلفن:	- 234پالك  -شرقي  6فرعي  -خيابان مخابرات(دهخدا) -شاهين شهر	نشاني:

www.payamgolp.ac.ir استان	گلپايگان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي پيام  

بهره مند خواهند شد. موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط 	شرايط عمومي :
  ورزشي است. دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود.

  موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است.	شرايط خوابگاه :
  03157243246, 03157243245, 03157243244		تلفن:	-جاده خمين  2كيلومتر -ميدان معلم-گلپايگان 	نشاني:

www.jdeihe.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

  03133667262, 03133667261		تلفن:	-اصفهان انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان منظريه بلوار پرديس 		نشاني:
www.daneshpajoohan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  

ارايه تسهيالت مناسب  -2تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول ،دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه  -1		شرايط عمومي :
) IASTEمعرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور( -4. 3پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري جهت 

رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويزه  دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز -5جهت دوره هاي كارآموزي 
اين موسسه  -8همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران  -7به رتبه هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت نام اولين نيمسال تعلق مي گيرد.  -6برخوردار خواهند شد. 

  خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود.كليه  -9برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. 
  باشد.موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي	شرايط خوابگاه :

  03137779916, 03137779915, 03137779914		تلفن:	-نبش چهارراه مفتح  -بلوار كشاورز -اصفهان 		نشاني:
www.raghebisf.ac.ir استان	اصفهان -* موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اصفهان 

تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع در  -3وجود وعده ناهار گرم با هزينه دانشجويي  -2وجود سرويس اياب ذهاب دانشجويان  -1		شرايط عمومي :
اينترنت رايگان، سايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشگاههاي آموزشي  وجود -5تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر  -4اين موسسه تحصيل كنند. 

امكان تقسيط قسمتي از  -8اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم به دانش آموختگان  -7برخورداري از وام شهريه  -6و تحقيقاتي مجهز، مشاوره رايگان، سالن ورزشي 
  8436186543ق پستي: صندو 031-33687704و5شهريه. تلفن: 

  معرفي به خوابگاه هاي خودگردان	شرايط خوابگاه :
  03133687703, 03133687702, 03133687701	تلفن:	- 2اصفهان، خيابان امام خميني(ره)، خيابان بسيج، كيلومتر		نشاني:

www.sepehr.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 

) اين مركز مجهز به فضاي آموزشي غيراستيجاري، كتابخانه 2شوند. ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال طبق ضوابط از تخفيف شهريه برخوردار مي1	عمومي :شرايط 
شجويان درطول هفته بصورت رايگان ارايه ) در اين مركز خدمات پزشكي و مشاوره اي جهت دان3باشد. تخصصي و ديجيتال، آتليه، پالتو، سايت هاي رايانه و اينترنت مي

صورت اقساط را دارا ) دانشجويان عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويان، امكان پرداخت شهريه به5باشد. ) سرويس اياب و ذهاب از نقطه اصلي شهر فعال مي4گردد. مي
  ) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.6باشند. مي

  03145849702	تلفن:	-بزرگراه معلم، جنب پل امير كبير، بلوار دانشگاه  5اصفهان، خيابان كاوه، كيلومتر 		نشاني:
www.sina.ac.ir استان	كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سينا  

موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد -2اعطاء مي شود. به دانشجويان متقاضي واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان -1		شرايط عمومي :
داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت -3امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 

  موسسه مراجعه نمايند.
  الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد. هماهنگي	شرايط خوابگاه :

  03155535482, 03155535481, 03155535480		تلفن:	- 35كاشان، بلوار قطب راوندي، حكمت 	نشاني:
www.safahan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صفاهان  

زيرساخت و امكانات آموزش حضوري و غيرحضوري با كيفيت، بهره مند از اساتيد مجرب و شايسته، در بهترين موقعيت مكاني شهر موسسه داراي  -1	شرايط عمومي :
ا و امكان تقسط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امن -3بهره مندي دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي و بيمه حوادث.  -2اصفهان مي باشد. 

استفاده دانشجويان از يك وعده غذاي گرم يارانه اي به صورت روزانه تلفن تماس:  -5بهره مندي دانشجويان رتبه اول تا سوم از مزاياي تخفيف شهريه  -4هيات رييسه. 
61-03137776558  

  مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده كند.موسسه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولي همانند سال هاي گذشته دانشجويان 	شرايط خوابگاه :
  03137776558, 03137776557, 03137776556		تلفن:	-ابتداي بلوار جانبازان  -سه راه سيمين -ااصفهان		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.fit.ac.ir استان	فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  

تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، قهرمانان ورزشي اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه كمك بالعوض به دانشجويان نيازمند شهريه بصورت اقساط، 	شرايط عمومي :
موسسه ارايه غذاي  تسهيالت ويژه به خانواده هاي شاهد و ايثارگران حضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور سرويس رفت و آمد رايگان بين ساختمان هاي

  ام پروژه و كارآموزيجويي با كيفيت باال و قيمت مناسب استفاده از كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي جهت انجدانش
  03152619882, 03152619881, 03152619880		تلفن:	- C3اصفهان، فوالدشهر، بلوار مطهري، برزن مركزي 		نشاني:

www.aghigh.ac.ir استان	شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عقيق  

  خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :
  03145224790		تلفن:	- 35و  33پالك  -غربي 11فرعي  -شاهين شهر، بلوار شهيد بهشتي(مخابرات سابق)	نشاني:

www.feiz.ac.ir استان	كاشان -عالمه فيض كاشاني اصفهان * موسسه غيرانتفاعي  

همكاري با كميته امداد امام، بنياد شهيد و امور  -3اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه در صورت درخواست  -2پرداخت شهريه به صورت اقساط  -1	شرايط عمومي :
سعي  -5گردد و يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مياين موسسه داراي سلف بوده  -4ايثارگران و سازمان بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش 

  ريزي شود.روز هفته برنامه 3ها حداكثر شده كالس
  هماهنگي و تأمين خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :

  03155431070		تلفن:	-بلوار امام رضا (ع)  5كيلومتر  -كاشان	نشاني:
www.naeini.ac.ir استان	نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني اصفهان * موسسه  

) رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، 2) رعايت كامل شيونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است. 1	شرايط عمومي :
آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. ) دانشجو موظف است كليه مقررات و 3در محيط دانشگاه دانشگاه كامال الزامي است. 

) در صورت انصراف، 5د . ) دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند ش4
) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند 6نشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. دانشجو موظف است خسارت وارده به دا

  بود.
براي خواهران موسسه در خصوص خوابگاه تعهدي ندارد ولي در صورت درخواست دسته جمعي و تقبل هزينه از طرف متقاضيان براي تهيه خوابگاه (فقط 	شرايط خوابگاه :

  ) همكاري خواهد نمود.
  03146266934	تلفن:	-بلوار آيت اله خامنه  -ميدان مدرس -نايين		نشاني:

www.sepahan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  

  شود.سوم در هر ترم،تخفيف شهريه داده مي هاي اول تابراساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه	شرايط عمومي :
  نمايد.هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مياين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  03136530244, 03136530080, 03136530241		تلفن:	-بلوار پاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهان شهر  -اصفهان 		نشاني:
www.fei.ac.ir استان	خميني شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  

پرداخت  -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي صندوق رفاه با شروع پرداخت دو سال پس از اتمام تحصيل -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي  -1	شرايط عمومي :
امكانات كارگاهي و  -5تخفيف شهريه در هر نيمسال به دانشجويان برتر هر دوره  -4شهريه خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

وجود سلف(ناهارخوري) با  -8ي سيم به صورت رايگان اينترنت پرسرعت ب -7برگزاري دوره ها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها  -6رايانه اي مجهز و كامل 
وجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه هاي ساير  -10بهره مندي از مزاياي بيمه حوادث براي كليه دانشجويان  -9قيمت يارانه اي و مورد تاييد اداره بهداشت 

بهره  -13اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد در شرايط غير كرونايي  -12ا اينترنت رايگان مجهز به سامانه هاي آموزش مجازي پيشرفته ب -11دانشگاه ها 
اعطاي دانشنامه رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش  -14مندي دانشجويان از مشاوران تحصيلي،روانشناختي،بهداشتي مجرب به صورت رايگان 

  آموختگان
  تسهيل اقامت دانشجويان دختر و پسر غير بومي در خوابگاه خودگردان مورد تاييد	خوابگاه :شرايط 
  03133581881		تلفن:	-اصفهان، خميني شهر، ميدان معلم، خيابان ساعي 		نشاني:

www.ncst.ir استان	اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 

  باشد.و آزمايشگاه مي كارگاه 31موسسه داراي دو ساختمان، 	شرايط عمومي :
  03142443773, 03142443772, 03142443771		تلفن:	-نجف آباد، خيابان امام(ره)، نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي 		نشاني:

www.naghshejahan.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  

هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و پرداخت شهريه خانواده-3تسهيالت وام شهريه دانشجويي -2پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1		شرايط عمومي :
اي يشگاهي، كارگاهي و رايانهامكانات كامل آزما-6دادهاي پژوهشي جوايز نقدي براي برون-5تخفيف شهريه در هر نيمسال به دانشجويان برتر هر دوره  -4امور ايثارگران 

اي و مورد تأييد اداره وجود سلف(ناهارخوري) با قيمت يارانه -9سيم در دسترس بودن اينترنت بي -8هاي تخصصي مرتبط با رشته ها و دورهبرگزاري كارگاه-7مجهز 
هاي مجاور هاي دانشگاهجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانهو-12برداري باشگاه ورزشي در شرف بهره-11مندي از مزاياي بيمه حوادث بهره-10بهداشت 

تخفيف شهريه متناسب با اينترنت مصرفي دانشجويان جهت شركت در كالس هاي مجازي -14هاي مجازي با زير ساخت مناسب وجود سامانه برگزاري كالس-13
  وجود خط مترو در حال احداث-15

  هاي خودگرداناقامت دانشجويان در خوابگاهتسهيل 	شرايط خوابگاه :
, 03136826057, 03136826056		تلفن:	- 1001پالك  -خيابان شهيد جعفر مراديان -خيابان فروردين غربي -خيابان وليعصر(عج) -بهارستان -اصفهان		نشاني:

03136826058  
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.hashtbehesht.ac.ir استان	اصفهان -اصفهان پويا اصفهان * موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت  

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص  -2برخوردار خواهند شد.  %60دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي،  -4شرايط تعلق مي گيرد.  وام كمك شهريه به دانشجويان واجد -3پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر. 

اياب و ذهاب  -6سيم در محل موسسه اي مورد نياز و اينترنت بيتجهيزات و امكانات ورزشي، رايانه -5مند خواهند شد. بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان بهره
  و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد

  باشد.اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي	خوابگاه :شرايط 
  03136540168		تلفن:	-روبروي شهرك آزمايش  -بعد از سيتي سنتر-جاده اصفهان شيراز 6كيلومتر -دروازه شيراز -اصفهان		نشاني:

p-karaj.tvu.ac.ir استان	پسران كرج ايحرفهالبرز * آموزشكده فني و  

  نفر 35ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02632544373		تلفن:	-شهرك رسالت (عظيميه). ميدان طالقاني.بلوار طالقاني شمالي. روبروي دادگستري  -كرج	نشاني:

d-karaj.tvu.ac.ir استان	دختران كرج ايحرفهالبرز * آموزشكده فني و  

  نفر 16ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02634325990, 02634553169	تلفن:	-خيابان آقا رضايي  -حصارك  -بلوار شهيد بهشتي  -كرج	نشاني:

www.rasam.ac.ir استان	البرز * موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج 

ارايه همزمان  -3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر نيمسال  -2تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي  -1		شرايط عمومي :
هريه كليه دانشجويان ارايه وام دانشجويي طبــق ضــوابط وزارت علــوم و تقسـيط ش-ILO 4قابل پذيرش در كليه كشورهاي عضو  ايحرفهيك يا چند مدرك فني و 

اين موسسه با انعقاد تفاهمنامـه بـاسازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي را براي -6سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب  -5
مــام(ره)، بهزيسـتي و ... درخصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امـداد حضــرت ا- 7دانشجويان فراهم مي آورد. 

  همكاري دارد.
  تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي	شرايط خوابگاه :

  02634524703, 02634524702, 02634524701	تلفن:	-قبل از ميدان امام حسين(ع)  -به سمت باغستان  -خيابان شهيد بهشتي (ميان جاده)  -كرج 	نشاني:
p-ilam.tvu.ac.ir استان	پسران ايالم ايحرفهايالم * آموزشكده فني و  

  نفر 150ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08433349003, 08433349002	تلفن:	-بلوار شهيد صدوقي . انتهاي خيابان سعادت باالتر از استانداري  -ايالم		نشاني:

ilam.tvu.ac.ir استان	دختران ايالم ايحرفهايالم * آموزشكده فني و  

 -ساختمان داير مي باشد.  4متر مربع در بلوار دانشجوي شهرستان ايالم مستقر شده است. در اين فضا  1300آموزشكده فني دختران ايالم در فضاي 		شرايط عمومي :
  اتاق اداري و نمازخانه و كتابخانه، ساختمان سلف سرويس و آشپزخانه، ساختمان كارگاه ها و فضاي سبز 10كالس درس و  10اداري: شامل  -ساختمان آموزشي

  اين مركز داراي يك خوابگاه در دو طبقه مي باشد خوابگاه داراي محوطه با فضاي سبز ، وسايل ورزشي و بوفه مي باشد. -نفر  60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08432232590, 08432223046	تلفن:	-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -بلوار دانشجو -ايالم		نشاني:

www.bakhtar.ac.ir استان	ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي باختر  

در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان  -2الحسنه و صندوق رفاه دانشجويان شهريه دانشجو از طريق اعطاي وام قرض %100فراهم شدن امكان تامين  -1		شرايط عمومي :
تخفيفات ديگري براي  -3درصد شهريه ثابت همان ترم به عنوان تخفيف شهريه براي ترم بعدي منظور خواهد شد.  15و  20، 25رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب 

شجو از يك خانواده، برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع نويسندگان مقاالت دانشجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي،حضور دو دان
تخفيف شهريه براي دانشجويان تحت پوشش كميته امام  -4نامه تشويق و تخفيف شهريه دانشجويان اعمال خواهد شد. باالتر در همين موسسه پذيرفته شوند، بر مبناي آيين

توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاور، مركز جوار دانشگاهي، اينترنت رايگان ،كتابخانه و ر طول تحصيل ميدانشجويان د -5و سازمان بهزيستي 
  سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايد.

  گيرد.خودگردان صورت ميتأمين خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و به صورت 	شرايط خوابگاه :
  08432201403, 08432201402, 08432201404	تلفن:	-انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش  -رزمندگان  -ايالم 		نشاني:

www.safirdanesh.ac.ir استان	ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  

  تخفيف شهريه	شرايط عمومي :
  خودگردانخوابگاه 	شرايط خوابگاه :

  08432243792		تلفن:	-ميدان مخابرات  -ايالم 		نشاني:
bushehr.tvu.ac.ir استان	پسران بوشهر ايحرفهبوشهر * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07733444690, 07733444829	تلفن:	-برازجان -جاده بوشهر 4كيلومتر 	نشاني:

bushehr.tvu.ac.ir استان	پسران كنگان ايحرفهبوشهر * آموزشكده فني و  

  07737233063, 07733331827		تلفن:	- 7پالك-3فرعي-خيابان ساحلي-سمت عسلويه بعد از پمپ بنزين -شهرستان كنگان  -استان بوشهر 		نشاني:
d-bushehr.tvu.ac.ir استان	دختران بوشهر ايحرفهبوشهر * آموزشكده فني و  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07733330429, 07733330428		تلفن:	-خيابان رييسعلي دلواري روبروي فرمانداري  -بوشهر		نشاني:
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www.kherad.ac.ir استان	بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي خرد  

توانند از وام دانشجويان اين موسسه مي -2رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد. به دانشجويان رتبه اول تا دوم هر  -1	شرايط عمومي :
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت  -3نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند. تحصيلي دانشجويي مطابق آيين

  همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت. -4خانواده شهدا و جانبازان. شهريه 
  باشد.براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي	شرايط خوابگاه :

  07733451128, 07733451129	تلفن:	-شهرك نيايش  -بوشهر 		نشاني:
www.rdbu.ir استان	برازجان -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  

  07734243544		تلفن:	-خيابان فردوسي -برازجان		نشاني:
www.ielian.ac.ir استان	بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي ليان  

  كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي باشد. -2تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي شود.  براي دانشجويان ممتاز هر ترم -1	شرايط عمومي :
  07733536913	تلفن:	-جنب نوشت افزار دهخدا  -خيابان فرودگاه -بوشهر		نشاني:

shamsipour.tvu.ac.ir استان	شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران  ايحرفهتهران * آموزشكده فني و  

  دانشكده تخصصي در حيطه برق، كامپيوتر و حسابداري مي باشد كه دانشجويان بايستي در آموزشهاي مهارتي تبحر خاصي داشته باشند	شرايط عمومي :
  به صورت محدود و فقط براي يك ترم -نفر  98ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  02177556720, 02177158730	تلفن:	-ميدان امام حسين(ع) ابتداي خيابان دماوند روبروي خيابان ايرانمهر  -تهران	نشاني:
p-safadasht.tvu.ac.ir استان	امام علي(ع) -پسران صفادشت  ايحرفهتهران * آموزشكده فني و  

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  02165432996, 02165432995, 02165432579	تلفن:	-شهرداري  جنب -خيابان فرهنگسرا -صفادشت	نشاني:

valiasr.tvu.ac.ir استان	وليعصر(عج) -دختران تهران  ايحرفهتهران * آموزشكده فني و  

  نفر 110ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02133899975, 02133899974		تلفن:	-ابراهيم خيابان آل  -بلوار امام رضا(ع) -كيانشهر  -بزرگراه بعثت  -تهران	نشاني:

p-pakdasht.tvu.ac.ir استان	تهران * آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 

  نفر 100ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02136456842, 02136456624		تلفن:	-نرسيده به پليس راه شريف آباد  -پاكدشت	نشاني:

k-damavand.tvu.ac.ir استان	تهران * آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 

  نفر 35ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02176354100		تلفن:	-جاده فيروز كوه ، روبروي آيينه ورزان  -دماوند	نشاني:

k-shahryar.tvu.ac.ir استان	شهريارتهران * آموزشكده كشاورزي پسران  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه خودگردان 	شرايط خوابگاه :
  02165437206		تلفن:	-ميدان نبي اكرم جنب درمانگاه اروند -صفادشت	نشاني:

tvct١.tvu.ac.ir استان	انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران  ايحرفهتهران * دانشكده فني و  

  نفر 200ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02166319884, 02166319883, 02166319882		تلفن:	-بزرگراه آيت اله سعيدي بلوار معلم ميدان معلم (ضلع جنوبي ميدان)  -تهران	نشاني:

shariaty.ac.ir استان	دكتر شريعتي -دختران تهران  ايحرفهتهران * دانشكده فني و  

  نفر 110ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02155003337, 02155003336, 02155003335		تلفن:	-بزرگراه شهيد تندگويان ـ خيابان ميعاد جنوبي ـ خيابان دانشگاه  -تهران	نشاني:

www.aletaha.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  

و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي واالي انقالب اسالمي اعتقاد به ارزش -1		شرايط عمومي :
موسسه داوطلبان ممتاز را در قالب تحصيل  -2شدگان الزامي است. باشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفتههـاي پـذيرش ايـن موسسـه مياز اولويت

دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخـت شـهريه ثابـت دو نيمسـال اول تحصـيلي معـاف خواهنـد  -3نمايد. نامه داخلي بورسيه مياه منطبق بر آيينرايگان در دانشگ
همكاري با موسسـه و يا مراكز  -5آموختگان موسسـه در مقاطع باالتر اين موسسـه پذيرفته شوند، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. در صورتي كه دانش -4بـود. 

دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق  -6پذير خواهد بود. التحصيلي مطابق ضوابط مصوب امكانها و مركز رشد) پس از فارغمرتبط (پژوهشكده
نامه مربوطه از تحصيل رايگان و آزادگان با ارايه تأييديه از بنياد شهيد، مطـابق آيين فرزندان شاهد، جانبازان -7گردند. مند مينامه داخلي از تخفيف شهريه بهرهآيين

دانشجويان داراي  -9مند خواهند شد. ها و مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي و ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت بهرهنفرات برتر در جشنواره -8برخوردار خواهند بود..
دانشجويان اين موسسه از مزاياي صندوق رفاه  -10از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود.  17سال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي هاي برتر در هر نيمرتبه

ي موسسه به نشاني توانند براي كسب اطالعـات بيشتر از شرايط كلي و اختصاصگردند. داوطلبان ميدانشجويان مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي
  وبگاه موسسه مراجعه نمايند.

  نمايند.هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت ميموسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  02144320649, 02144320648, 02144320647	تلفن:	-تهران، نيايش غرب، شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه 	نشاني:
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www.sadra.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  

  سايت موسسه راهنما و پاسخگوي شما عزيزان مي باشد.	شرايط عمومي :
 14875-314صندوق پستي:- 1493845161كدپستي: -بلوار عالمه قزويني تهران، بزرگراه شهيد خرازي، بلوار كاشان جنوب، ميدان موج، 	نشاني:

  02144748554, 02144748551		تلفن:	-
www.pu.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  

ير فعاليت داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي ها و توانايي علمي اساتيد، روابط بين المللي موسسه با دانشگاه هاي جهان و سا -1		شرايط عمومي :
موفقيت هاي دانشجويان كارداني براي آگاهي از فعاليت هاي علمي،تحقيقاتي و  -2مراجعه نمايند.  www.pu.ac.irهاي علمي و پژوهشي موسسه به تارنماي موسسه و يا 

  در پروژه هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته هاي موسسه با صنعت به تارنماي موسسه مراجعه نمايند.
  هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد.	شرايط خوابگاه :

  02158138000, 02158138000, 02158138000	تلفن:	- 18شماره  -انتصاريه -خيابان دوم -كارگر شمالي-تهران	نشاني:
brn.tvu.ac.ir استان	بروجن ايحرفهچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03834221357	تلفن:	-مباركه جنب دانشگاه آزاد اسالمي -جاده برجن 5كيلومتر 	نشاني:

p-shahrekord.tvu.ac.ir استان	پسران شهركرد ايحرفهچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و  

  نفر 90ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03832220933		تلفن:	-باالتر از صدا و سيما  -فردوسي شمالي  -شهركرد	نشاني:

d-juneghan.tvu.ac.ir استان	دختران جونقان ايحرفهچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و  

  نفر 167ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03833261151	تلفن:	-جنب نيروي انتظامي  -دي 9بلوار 		نشاني:

d-shahrekord.tvu.ac.ir استان	دختران شهركرد ايحرفهچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه :شرايط 
  03833346125, 03833341410		تلفن:	-رحمتيه  -شهركرد	نشاني:

k-shahrekord.tvu.ac.ir استان	چهارمحال و بختياري * آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03832481625, 03832220950, 03832481624		تلفن:	-شمس آباد جاده خوزستان ـ روستاي  -شهركرد	نشاني:

www.noorhedayat.ac.ir استان	شهركرد -چهارمحال و بختياري * موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  

  خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :
  03832244085	تلفن: - طالقاني،خيابان سعادت، خيابان خبرنگار،جنب امور صنفي -شهركردنشاني:  

ebnehesam.tvu.ac.ir استان	ابن حسام -پسران بيرجند  ايحرفهخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  

تعليم و تربيت اين مركز با بهره گيري از بهترين اساتيد و امكانات و تجهيزات الزم در حوزه كارگاهي و آزمايشگاهي در ساختماني اخيرا نوسازي شده به 		شرايط عمومي :
  دانشجويان پرداخته است

  05631312302, 05631312303, 05631312000		تلفن:	-خيابان آيت ا.. غفاري  -بيرجند		نشاني:
p-tabas.tvu.ac.ir استان	طبس ايحرفهخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  

  كارگاهي وآزمايشگاهي مجهز مي باشد .اين دانشگاه داراي كليه امكانات اداري وخوابگاهي بوده وبه جهت تجهيزات 	شرايط عمومي :
  داراي خوابگاه نوساز وتجهيز به لحاظ كليه امكانات مي باشد -نفر دختر  103نفر پسر و  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  05632835632, 05632821270		تلفن:	-بلوار شهداي گمنام  -طبس	نشاني:
p-ferdows.tvu.ac.ir استان	پسران فردوس ايحرفهخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05632721657		تلفن:	-خيابان فرهنگ  -فردوس	نشاني:

p-ghayen.tvu.ac.ir استان	قاين ايحرفهخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  

  -نفر دختر  48پسر و نفر  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05632532750		تلفن:	-روبروي مجتمع رفاهي امام رضا(ع)  -قاين	نشاني:

d-birjand.tvu.ac.ir استان	دختران بيرجند ايحرفهخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  

  نفر 108ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05632320003, 05632320002, 05632320001		تلفن:	-راه و ترابري خيابان شهيد آويني بعد از فلكه  -بيرجند		نشاني:

www.www.www استان	پسران نهبندان ايحرفهخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  

  05632625559		تلفن:	-بلوار دهستاني  -نهبندان 		نشاني:
www.fer-pihe.ac.ir استان	فردوس -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي پيروزان  

  شوند .هاي طرح آموزش در مسير اشتغال شركت داده ميتمام دانشجويان اين موسسه به صورت رايگان در دوره	شرايط عمومي :
  گردند .هاي خودگردان معرفي ميدانشجويان غير بومي به خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  05632731801		تلفن:	-بلوار خرمشهر  -فردوس	نشاني:
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www.bir-hormozan.ac.ir استان	بيرجند -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي هرمزان  

  هاي خودگردان سطح شهرمعرفي به خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  05632425252	تلفن:	-نرسيده به فلكه تمناي باران  -بلوار سجاد -بيرجند		نشاني:

p-torbatheidarye.tvu.ac.ir استان	تربت حيدريه ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  05152291545, 05152291610		تلفن:	-بلوار دانشگاه جنب دانشگاه آزاد  -شهرك وليعصر(عج)  -تربت حيدريه	نشاني:
p-sabzevar.tvu.ac.ir استان	پسران سبزوار ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  نفر 200ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  90خوابگاه دولتي ظرفيت 	شرايط خوابگاه :
  05144417014, 05144417013		تلفن:	-شهرك توحيد نرسيده به نيروي انتظامي 	نشاني:

samenmashhad.tvu.ac.ir/ استان	ثامن الحجج(ع) -پسران شماره دو مشهد  ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  نفر 76خوابگاه دولتي  ظرفيت	شرايط خوابگاه :
  05135310727	تلفن:	- 27نبش سجاديه  -بلوار سجاديه -شهرك الهيه -مشهد	نشاني:

p-gonabad.tvu.ac.ir استان	گناباد ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  -نفر دختر  300ظرفيت خوابگاه استيجاري  -نفر پسر  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05157231200	تلفن:	-بلوار انقالب  -نوغاب  -گناباد	نشاني:

ntc.tvu.ac.ir استان	پسران نيشابور ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  نفر 130ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05142613009, 05142624781		تلفن:	-جنب دانشگاه آزاد اسالمي -جاده صومعه		نشاني:

d-sabzevar.tvu.ac.ir استان	دختران سبزوار ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  نفر 150ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05144417015, 05144417013		تلفن:	-شهرك توحيد نرسيده به نيروي انتظامي 	نشاني:

alzahramit.tvu.ac.ir استان	دختران مشهد ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  نفر 35ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05136078081		تلفن:	- 47سيدرضي -بلوار وكيل آباد بلوار سيد رضي  -مشهد	نشاني:

afdn.tvu.ac.ir استان	دختران نيشابور ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  نفر 70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05142621004, 05142613141		تلفن:	-شهرك بسيج بلوار مقاومت  -نيشابور		نشاني:

qutc.tvu.ac.ir استان	قوچان ايحرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  

  شرايط عمومي  آموزشكده فني قوچان با امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه ملكي، سلف سرويس وتجهيزان كارگاهي وآزمايشگاهي 
  05147212813نمابر 05147212811 05147212810تلفن خوابگاه:  -نفر  50ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  95ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  05147212811, 05147212810, 05147212813		تلفن:	-انتهاي بلوار انديشه  3فرهنگيان  -قوچان	نشاني:
k-neishaboor.tvu.ac.ir استان	اسان رضوي * آموزشكده كشاورزي پسران نيشابورخر 

  خوابگاه با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان -نفر  75ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05142613009, 05142616478	تلفن:	-شهرك بسيج انتهاي بلوار دانش 	نشاني:

montazeri.tvu.ac.ir استان	شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد  ايحرفهخراسان رضوي * دانشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05138781018, 05138781016, 05138781015	تلفن:	-روبروي قنادي جام عسل  -ابتداي بلوار پيروزي  -مشهد	نشاني:

www.sadjad.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  

از  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهميه تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف برخوردار خواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
  شود.هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير ميدانشجويان برتر در حوزه

  گردند.هاي خود گردان تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسي مشهد) معرفي ميغيربومي به خوابگاه دانشجويان	شرايط خوابگاه :
  05136029000		تلفن:	- 64جالل  -بلوار جالل آل احمد -مشهد	نشاني:

www.atrak.ac.ir استان	قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اترك  

دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم -2اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. دانشجويان رتبه  -1		شرايط عمومي :
  اختصاص يافته از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.

  05147231737	تلفن:	-جنب نمايندگي ايران خودرو  -جاده قوچان مشهد 2كيلومتر  -قوچان	نشاني:
www.asrar.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اسرار  

هاي هاي تحصيلي مستمر و برگزاري دورهگيري از اساتيد مجرب و مرتبط با صنعت، امكانات مناسبي را در طول دوره تحصيل در قالب مشاورهبا بهره -1		شرايط عمومي :
  ارايه تخفيفات شهريه براي دانشجويان ممتاز -2كند. ارايه ميآموزي به دانشجويان كارآفريني و مهارت

  05138661770		تلفن:	-) 1سازمان مركزي (ساختمان شماره -69معلم  -بلوار معلم  -مشهد 	نشاني:
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www.eqbal.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  
  05138210075		تلفن:	- 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان-مشهد	نشاني:

www.baharihe.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بهار  
غيرانتفاعي به  -شهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته، اين موسسه را در بين موسسات آموزش عالي غيردولتي ٪ 50تخفيف  -1	شرايط عمومي :

ه اول تا سوم به تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتب -3استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2عنوان اولويت اول انتخاب ميكنند. 
  تخفيف شهريه براي دانشجويان ورزشكاري كه براي موسسه مقام كسب كنند. -4 16شرط دارا بودن حداقل معدل 

  05138837199, 05138817114, 05138842115		تلفن:	-، روبروي ايستگاه مترو كوثر 32، پالك 2مشهد، بلوار وكيل آباد، بلوار كوثر، كوثر شمالي 	نشاني:
www.beyhagh.ac.ir استان	خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 

  داراي امكانات آزمايشگاهي	شرايط عمومي :
  05144668870	تلفن:	-سبزوار، خيابان طالقاني، نبش چهاراره امداد 	نشاني:

www.parsrazavi.ac.ir استان	گناباد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  
  05157229117	تلفن:	-خيابان ناصر خسرو  -گناباد	نشاني:

www.tabaran.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي تابران  
معظم شهدا، جانبازان گيرد: الف) خانواده تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امناي موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي-1		شرايط عمومي :

پوشش كميته امداد امام و ايثارگران ب) دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي. ج) تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه د) دانشجويان تحت 
جويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانش -2خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه 

  91897-13113پرداخت شهريه، تعلق خواهد گرفت. كدپستي: 
هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند هاي دانشجويي به خوابگاهدانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگا ه	شرايط خوابگاه :

  گرديد.
  05135227217, 05135227216, 05135227215		تلفن:	- 11شماره  - 2/60خيابان شريعتي  -بلوار شريعتي -قاسم آباد -مشهد	نشاني:

www.toos.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي توس  
درصد  10 -1بين موسسات و دانشگاه هاي غيردولتي قرار دهد، از مزاياي زير بهره مند خواهد شد: اگر داوطلبي موسسه آموزش عالي توس را انتخاب اول خود در 		شرايط عمومي :

تخفيفات  -3نفر)  3 درصد دانشجويان برتر هر رشته در هرمقطع (حداكثر 10تخفيف ويژه شهريه ثابت در پايان هر نيمسال تحصيلي براي  -2ترم تحصيلي  4تخفيف شهريه ثابت در 
درصد  60 – 80 – 100ه ثابت و متغير براي رتبه هاي اول تا سوم قهرمانان ورزشي در يك نيمسال تحصيلي : بين المللي: تخفيف كل شهريه (ثابت و متغير) ويژه در شهري

وام شهريه مطابق مقررات ازمحل تخصيص اعتبار از  -4درصد  35 – 50 -70درصد منطقه اي و استاني: تخفيف شهريه ثابت  60 – 80 – 100ملي: تخفيف شهريه ثابت 
ميليون ريالي  6اعطاي تسهيالت وام اختصاصي از طريق اعتبارات موسسه: تخصيص وام  -5سوي صندوق رفاه وزارت علوم و تحقيقات به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي 

آموزشي و ارايه خدمات  –مذهبي  -خانواده  -كارآفريني و كسب و كار -تحصيلي  -وزه هاي : مشاوره باليني برگزاري كارگاه هاي مشاوره در ح -6( طرح همياران علم) 
تخفيف براي شركت در  %50 -9غذاي يارانه اي در طول هفته با تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي  -8ارايه اينترنت بي سيم دانشجويي رايگان  -7رايگان 

امكان استفاده رايگان از پايگاه هاي -11براي كاركنان دولت و كارمندان، برنامه آموزشي مستقل و متناسب با شرايط تنظيم خواهد شد.  -10ي و فرهنگي اردوهاي تفريح
 11000ن استفاده رايگان از بيش از امكا-12پايگاه) فارسي و التين جهت دستيابي به مقاالت فارسي و التين در حوزه هاي علمي مختلف  94اطالعاتي علمي معتبر (بيش از 

امكان استفاده رايگان از خدمات مشاوره اطالعاتي براي انجام فعاليتهاي علمي و سمينارهاي كالسي در طول  -13) و نرم افزارهاي آموزشي E- Booksكتاب الكترونيكي (
شركت در بازديد ها، اردوهاي علمي و سمينارها و همايش هاي  -15و رايگان  شركت در تورها و كارگاه هاي آموزشي كتابخانه به صورت دوره اي -14دوره تحصيل 

  تشويق و حمايت مالي از چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويان -16برگزار شده در موسسه به صورت رايگان 
  معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز رسمي	شرايط خوابگاه :

  05138909642		تلفن:	- 20نبش قانع  -)67بلوار شهيد قانع(معلم  -پل شهيد شيرازي-بلوار وكيل آباد -مشهد	نشاني:
www.hakimtoos.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  

به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر - 2و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد.  موسسه در يكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار آسان به مترو1-	شرايط عمومي :
به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط -3درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء مي گردد.  20، 30،50به ترتيب  18رشته در هر نيمسال تحصيلي به شرط كسب معدل باالي 

به دانشجوياني كه اين -4ريه اعطاء مي گردد. (اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد.) موسسه، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شه
تحصيل همزمان  - 5در ترم اول ، اعطاء خواهد شد.  %50موسسه را پس از دانشگاه هاي دولتي حضوري به عنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان 

جهت دانشجويان برتر علمي، ورزشي، فرهنگي برابر ضوابط موسسه تخفيفات شهريه اعمال خواهد شد. -6شهريه ثابت ميگردد.  %20دو فرد از هر خانواده مشمول تخفيف 
  هد بود.تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي ازطريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خوا- 7

  05138402799, 05138402726		تلفن:	- 230پالك  -) 25خيابان گلستان غربي(دانشگاه  -خيابان دانشگاه  -مشهد 	نشاني:
www.hnq.ac.ir استان	قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  

  هاي برترتخفيف شهريه رتبه -شهريه اقساطي  -وام دانشجويي 	شرايط عمومي :
  05147211774		تلفن:	-انتهاي اراضي سيمرغ  -جاده قوچان مشهد -قوچان	نشاني:

www.khi.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خاوران  
هاي دولتي (اعم از روزانه، پيام نور، شبانه و تخفيف درصدي از شهريه ثابت براي يك نيمسال جهت دانشجوياني كه در كنكور سراسري، پس از دانشگاه-1		شرايط عمومي :

امكان بازديد -3وفق مقررات موسسه امكان بورسيه نمودن دانشجوياني كه از توان مالي الزم برخوردار نيستند -2پرديس)، اين موسسه را انتخاب اول خود قرار داده اند. 
معافيت از پرداخت  -5هاي معتبر بصورت رايگان در طول تحصيل نامهارايه كارگاه هاي آموزشي و صدور گواهي -4از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته 

معافيت از پرداخت درصدي از شهريه  -6باشد.  18دانشگاهي آن ها باالتر از درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش 
هاي تخصصي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت ارايه كارگاه -7ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال. 

معافيت از پرداخت شهريه ثابت در كل دوران تحصيل  -8فزارهاي كاربردي، جوش و ... جهت زمينه سازي ورود به بازار كار اسازي تجاري، نرمبرنامه-شبكه و اطالعات
زير معافيت از پرداخت شهريه ثابت در يك نيمسال براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها  -9باشد  1000در مقطع پذيرفته شده، براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير 

قات قراني برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مساب -10باشد.  4000
المللي در محيطي زيبا و با امكانات هاي ورزشي مجهز و متنوع، سالن آمفي تياتر منحصر بفرد مطابق با آخرين استانداردهاي بين. اين موسسه داراي سالن11و ورزشي شوند. 

د براي كسب اطالعات بيشتر به سايت تخفيف ويژه جهت استفاده از اماكن ورزشي (سالن بدنسازي، فوتسال، كشتي و...). داوطلبان مي توانن-12باشد. تأسيساتي مدرن مي
  شود داوطلبين شخصاً از موسسه بازديد نمايند.موسسه نيز مراجعه نمايند. اكيدًا توصيه مي

  كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو مطابق مقررات.شرايط خوابگاه: 
  05135230690		تلفن:	- 12برادران حسيني  -بلوار شهيد رفيعي -بلوار امام علي -مشهد	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.khorasan.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خراسان  

آزمايشگاه ،كارگاه ، سايت كامپيوتر  33شعار موسسه، فرهنگ، خالقيت و كارآمدي است و مهارت آموزي و آماده سازي دانشجويان براي بازاركار از طريق 	شرايط عمومي :
ف: فرهنگيان، كاركنان نيروهاي و آتليه مجهز صورت مي پذيرد. عالوه بر اين ها ، دانشجويان واجد شرايط زير از تخفيف درصدي از شهريه ثابت برخوردار مي شوند: ال

عرفي سازمان هاي ذيربط مسلح ، بازنشستگان كشوري، لشگري و سازمان تامين اجتماعي و ايثارگران انقالب اسالمي و فرزندان آنان و بسيجيان فعال سراسر كشور با م
تخفيف شهريه ثابت ج: دانشجويان ممتاز هر %100نيمسال اول تحصيلي معادل و باالتر باشند در  18ب: دانشجوياني كه معدل كل سال آخر تحصيل آنان در مقطع ديپلم 

ستاني و كشوري در رشته رشته در طي هر سال تحصيلي د: دانشجويان شاغل به تحصيل در موسسه از يك خانواده ( دونفر و بيشتر) ه: دانشجوياني كه در جشنواره هاي ا
بر اساس آيين نامه مصوب وزارت علوم) ز: دانشجويان تحت پوشش سازمان هاي حمايتي كميته امداد امام خميني(ره) و هاي علمي و فرهنگي موفق به كسب رتبه شوند ( 

وابگاه را نيز به سازمان بهزيستي ضمنا در صورت تداوم همكاري سازمان امور دانشجويان، سلف سرويس موسسه آماده سرويس دهي به دانشجويان است و متقاضيان خ
  ي طرف قرارداد و افراد متقاضي را جهت دريافت وام شهريه به مراجع زيربط معرفي مي نمايد.خوابگاه ها

  05135028601		تلفن:	-خيابان آموزگار  -انتهاي بلوار دندان پزشكان -بلوار وكيل آباد -مشهد	نشاني:
www.motahar.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  

  جهت دريافت اطالعات تكميلي به سايت موسسه مراجعه كنيد.	شرايط عمومي :
  05138842226	تلفن:	- 45نبش كوثر  -بلوار كوثر -مشهد	نشاني:

www.sobhan.ac.ir استان	نيشابور -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سبحان  

  05143348050	تلفن: - جنب بانك خون-راستكوچه اول سمت -17امام خميني -خ امام خميني -نيشابورنشاني: 
www.salman.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سلمان  

غيرانتفاعي، دانشجوياني كه از بين موسسات  -2دانشجويان از وام هاي دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.-1		شرايط عمومي :
دانشجويان ممتاز هر رشته در هر  -3درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  50اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از 

امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد  -5مكانپذير مي باشد.تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان ا-4نيمسال، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد.
روزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس موسسه  -6مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه و كتابخانه و قرايت خانه مجهز.

 تسهيالت ويژه براي شاغلين دولت و بخش خصوصي در تنظيم برنامه درسي. -8دث برخوردار خواهند شد. دانشجويان از بيمه حوا -7با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. 
  موسسه داراي موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از طريق مترو و اتوبوس)است. -9

  05138650376, 05138650371, 05138650370		تلفن:	- 9179673499، كدپستي 2مشهد،بلوار وكيل آباد،بلوار الدن،الدن 	نشاني:
www.sanabad.ac.ir استان	گلبهار -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سناباد  

به داوطلباني كه اين موسسه را پس از انتخاب -2تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه. -1		شرايط عمومي :
اده خواهد شد. تبصره: داوطلبان درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف د 50رشته هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي استان به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند 

درصد تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول برخوردار خواهند شد.  70بومي شهرستان شامل شهرهاي گلبهار، چناران، گلمكان و حومه آن كه مشمول بند فوق شوند از 
امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان.  -4 تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه هاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي اعطا خواهد شد.-3
  ردار خواهند شد.خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي معتبر از بنياد شهيد براساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخو -5

  05138326402, 05138326401		تلفن:	-جنب بخشداري  -ابتداي بلوار استقالل  -شهر گلبهار 	نشاني:
www.shandiz.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي شانديز  

تخفيف  درصد 50دانشجوياني كه درميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند، از -1	شرايط عمومي :
پرداخت وام صندوق رفاه -3دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهيانه پرداخت نمايند. -2شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند بود. 

ابط از تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه هاي برتر دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضو-5امكان استفاده از وام قرض الحسنه. -4به دانشجويان واجد شرايط. 
سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل آباد تا موسسه. با مراجعه به سايت موسسه مي توانيد از فضاي استاندارد -6اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند شد. 

  رديد.علمي و آموزشي، امكانات رفاهي و مفرح ممتاز موسسه مطلع گ
  دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد.	شرايط خوابگاه :

  05131509999	تلفن:	- 10دانشگاه -بلوار دانشگاه-13،17،25ثامن االيمه  -روبروي موج هاي خروشان-ابتداي محور شانديز-انتهاي بلوار وكيل آباد-مشهد	نشاني:
www.ferdowsmashhad.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي فردوس  

تخفيف شهريه جهت -2قرارداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي كند.-1	شرايط عمومي :
تخفيف شهريه جهت دانشجوياني -3المپيادهاي علمي ،مسابقات فرهنگي،ورزشي و جشنواره هاي هنري كسب رتبه نمايند. دانشجوياني كه در حين تحصيل در موسسه در

پرداخت وام شهريه -4انند. كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نام و نشان موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برس
درصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه  10اعطا -6اعطا تخفيف به فرزندان محترم شهدا و ايثارگران-5دانشجويان واجد شرايط.با معرفي به بانك مهرايران در هر ترم به 

براي استفاده دانشجويان رشته هاي هنري  موسسه داراي نگارخانه بامجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي-7در دو مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند. 
  مي باشد .

  05137256790, 05137291115	تلفن:	- 30شهيدكالهدوز-بلوارشهيدكالهدوز-مشهد	نشاني:
www.kavian.ac.ir استان	مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي كاويان  

براي دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي انتخابهاي اول تا سوم آنها موسسه تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول -1شرايط عمومي 	شرايط عمومي :
تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم -3تخفيف شهريه ثابت دانشجويان برتر مسابقات ورزشي،قرآني،هنري،علمي،پژوهشي و... -2آموزش عالي كاويان باشد. 

ارايه خدمات -8بيمه حوادث دانشجويي -7برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه -6تقسيط شهريه براي دانشجويان نيازمند -5دانشجويان ممتاز  تسهيالت ويژه براي-4
  مشاوره اي رايگان

  خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان غير بومي	شرايط خوابگاه :
  05138841809, 05138816393		تلفن:	- 13مشهد، بلوار وكيل آباد، بلوار كوثر، نبش كوثر	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.vahdat.ac.ir استان	تربت جام -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي وحدت  

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت  -2دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -1	شرايط عمومي :
شهريه ثابت در يك نيمسال %15داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  -3شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد ايثارگر 

غذاي گرم دانشجويي با نرخ  -6نت رايگان سرويس اياب و ذهاب ، امكانات ورزشي و اينتر -5ارايه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه  -4تحصيلي برخوردار خواهند شد. 
قرآني و برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات  -7مصوب مناسب 

  ورزشي شوند.
  05152529257, 05152547001		تلفن:	-كيلومتر يك جاده به مشهد  -تربت جام 	نشاني:

nkh.tvu.ac.ir استان	دارالفنون -پسران بجنورد  ايحرفهخراسان شمالي * آموزشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05832238602, 05832238603	تلفن:	-جاده اسفراين بعداز كارخانه آرد بيژن  3كيلومتر 	نشاني:

p-jajarm.tvu.ac.ir استان	جاجرم ايحرفهخراسان شمالي * آموزشكده فني و  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05832276100		تلفن:	-خرداد جنوبي  15انتهاي خيابان  -جاجرم		نشاني:

p-shirvan.tvu.ac.ir استان	پسران شيروان ايحرفهخراسان شمالي * آموزشكده فني و  

  داراي فضاي اموزشي وكارگاهي وازمايشگاهي و همچنين خوابگاه وسالن ورزشي و كتابخانه	شرايط عمومي :
  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  05836248418, 05836220949		تلفن:	-انتهاي خيابان جهاد سازندگي  -شيروان	نشاني:
d-bojnurd.tvu.ac.ir استان	انقالب اسالمي -دختران بجنورد  ايحرفهخراسان شمالي * آموزشكده فني و  

  نفر 160ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05832296964, 05832296774		تلفن:	-خيابان دانشگاه ـ جنب دانشگاه پيام نور  -بجنورد		نشاني:

k-samangan.tvu.ac.ir استان	كشاورزي پسران سمنگانخراسان شمالي * آموزشكده  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05832921480, 05832921437		تلفن:	-جاده نيروي هوايي  2كيلومتر -شهر آشخانه  -سمنگان	نشاني:

www.eshragh.ac.ir استان	بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي اشراق  

درصد  3پرداخت وام دانشجويي با كارمزد  -3اعطاي مدرك رسمي و مورد تاييد وزارت علوم  -2سال در زمينه آموزش عالي  13داشتن تجربه بالغ بر  -1		شرايط عمومي :
افزايي و كارآفريني تهاي مهاراجراي برنامه -6امكان برگزاري كالس حداكثر در سه روز در هفته  -5امكان پرداخت اقساطي شهريه در طول ترم بدون كارمزد  -4
تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  -9مجموعه ورزشي تجهيز شده با امكان برگزاري بيش از ده رشته ورزشي  -8تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم  -7

استفاده از بانك اطالعاتي  -12اني از سطح شهر به محل موسسه سرويس اياب و ذهاب شركت اتوبوسر -11اي و متنوع سالن غذاخوري با امكان ارايه غذاي يارانه-10
برخورداري از امتيازات بيمه  -14اينترنت پرسرعت رايگان در فضاي موسسه  -13ها(مگا پيپر) به صورت رايگان براي دانشجويان ها و همايشجامع مقاالت كنفرانس

  ها به صورت مجازي و از راه دوردارد جهت برگزاري كالسهاي مناسب و استانداراي امكانات و زيرساخت -15دانشجويي 
  خوابگاه در قالب بخش خصوصي	شرايط خوابگاه :

  05832285701	تلفن:	-جاده اسفراين اركان، بعد از بيمارستان امام حسن (ع)  5بجنورد، كيلومتر 		نشاني:
www.hakiman.ac.ir استان	بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي حكيمان  

در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه -2تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  %20دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از  -1	شرايط عمومي :
از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان شاغل به در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي  -3دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. 

كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث  -5به دانشجويان متقاضي  %4ريالي با كارمزد  20,000,000  اعطاي وام شهريه -4تحصيل ، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 
پرداخت شهريه  -7ارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امور ايث -6دانشجويي برخوردار خواهند شد. 

خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... --9همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه  -8بصورت اقساطي 
شرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. در مواقع ضروري براي دانشجويان مستعد امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه براساس ضوابط و بنابر ميزان پي

تخصصي،  كتابخانه مجهز به كتب -11تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند.  -10در نظر گرفته خواهد شد.
  برخورداري از سالن اجتماعات مجهز -13سايت مجهز رايانه  -12عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي . 

  اين موسسه از خوابگاه دانشجويي (براي خواهران) برخوردار است.	شرايط خوابگاه :
  05832285820		تلفن:	-المللي بعد از نمايشگاه بين  -جاده اركان -جاده اسفراين 5كيلومتر  -بجنورد		نشاني:

p-dezfool.tvu.ac.ir استان	پسران دزفول ايحرفهخوزستان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06142426162, 06142426161	تلفن:	-ابتداي بلوار مبارز  -كوي آزادكان ميدان دانشجو  -دزفول	نشاني:

p٢-ahvaz.tvu.ac.ir استان	شهدا -پسران شماره دو اهواز  ايحرفهخوزستان * آموزشكده فني و  

  نفر 176ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06135538254, 06135538253, 06135538252		تلفن:	-نرسيده به ايستگاه قطار كارون  -خيابان سلطاني  -خيابان امام خميني(ره)  -چهارراه آبادان 		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

khz.tvu.ac.ir استان	شهيد چمران -پسران شماره يك اهواز  ايحرفهخوزستان * آموزشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06133343570	تلفن:	-بهمن 22كوي-گلستان -اهواز		نشاني:

d-ahvaz.tvu.ac.ir استان	دختران اهواز ايحرفهخوزستان * آموزشكده فني و  

  نفر 170ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06133325510	تلفن:	-پرديس بلوار گلديس  -اهواز		نشاني:

k-ahwaz.tvu.ac.ir استان	خوزستان * آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 

  06135579600		تلفن:	-اتومبيل بعد از دانشگاه فرهنگيان اهواز كوي مشعلي خيابان نمايشگاههاي 		نشاني:
www.aravndan.ir استان	خرمشهر -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي اروندان  

  06153536267		تلفن:	-جنب دبستان شهيد رجايي  -كوي نيرو -بلوار علي ابن ابيطالب -خرمشهر		نشاني:
www.mjdkh.ac.ir استان	خوزستان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان * موسسه  

  هاي خودگرداني كه در نزديكي موسسه قرار دارند استفاده نمايند.توانند از خوابگاهموسسه فاقد خوابگاه دانشجويي است، اما دانشجويان مي	شرايط خوابگاه :
  06133345374, 06133345373, 06133345372		تلفن:	-انتهاي بلوار پرديس  -بلوار گلستان -اهواز		نشاني:

www.karoon.ac.ir استان	اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي كارون  

كليه دانشجويان در طول  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. -1	شرايط عمومي :
داراي امكاناتي از قبيل موسسه  -4دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.  -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 

دانشجويان داراي نسبت فاميلي (از قبيل برادر ، خواهر و همسر) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند  -5سايت هاي كامپيوتر و آزمايشگاههاي مجهز مي باشد.  –كتابخانه 
  info@karoon.ac.irخوردار مي شوند. دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه بر -6شد. 

  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان سطح شهر	شرايط خوابگاه :
  06134468666, 06134468665	تلفن:	- 6164888518كدپستي:  -كمربندي  4و  3بين خيابان  -3فاز -خيابان اقبال-كوي ملت -اهواز		نشاني:

www.mehrarvand.ac.ir استان	آبادان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  

واحدي (دانشكده فني و مهندسي)  700ابتداي منازل  - CNGجنب جايگاه سوخت  -بين ميدان پرستار و فلكه فرودگاه  -بلوار آيت اهللا طالقاني -آبادان 		نشاني:
  06153364851		تلفن:	-

zanjan.tvu.ac.ir استان	پسران ابهر ايحرفهزنجان * آموزشكده فني و  

و سالن ورزشي، سالن اجتماعات و كنفرانس، آزمايشگاه و كارگاه ، سلف سرويس ، سايت رايانه ، كتابخانه ، كالس هاي هوشمند و مجهز به ويدي داراي	شرايط عمومي :
  پرژكتور ، نمازخانه ، بوفه و انتشارات مي باشد.

  دانشكده فاقد خوابگاه بوده و دانشجويان به خوابگاه هاي خود گردان معرفي خواهند شد.	شرايط خوابگاه :
  02435215232, 02435215137, 02435215138	تلفن:	-بلوار دانشگاه -جاده ترانزيت ابهر به تهران2كيلومتر -ابهر 		نشاني:

zanjan.tvu.ac.ir استان	پسران زنجان ايحرفهزنجان * آموزشكده فني و  

نيمسال خوابگاه دريافت خواهند كرد. دانشجوبان نوبت دوم(شبانه) مشمول دريافت خوابگاه  3دانشجويان روزانه حداكثر  -نفر  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  نمي باشند.

  02433780509	تلفن:		- ايحرفهبلوار اشراق روبروي اداره كل آموزش فني و -زنجان		نشاني:
d-zanjan.tvu.ac.ir استان	قايم(عج) -دختران زنجان  ايحرفهزنجان * آموزشكده فني و  

  نفر 120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02433447708		تلفن:	-خيابان شهيد كالنتري  -خيابان شيخ فضل اله نوري -زنجان		نشاني:

www.roozbeh.ac.ir استان	زنجان -روزبه زنجان * موسسه غيرانتفاعي  

 %50دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند از  -1شرايط عمومي: 	شرايط عمومي :
پرداخت وام  -3نمايند.  دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهانه پرداخت -2تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند بود. 

دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه برتر هر ورودي برخوردار خواهند شد  -4صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط 
اريه كارگاه هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت  -6برنامه ارايه تخفيفات ويژه جهت استفاده از امكانات و باشگاه هاي مجهز ورزشي موسسه به صورت فوق  -5

اينترنت پرسرعت رايگان در فضاي موسسه -7برنامه سازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كار براي رشته هاي كامپيوتر، برق و الكترونيك –شبكه و اطالعات 
  برخورداري از امتيازات بيمه دانشجويي -8

  شرايط خوابگاه: دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد.	خوابگاه :شرايط 
  02433038004		تلفن:	-شهرك پونك  -زنجان		نشاني:

www.saeb.ac.ir استان	ابهر -زنجان * موسسه غيرانتفاعي صائب  

ارايه وام دانشجويي صندوق رفاه -3ارايه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان -2خانواده هاي معزز شهدا ،جانبازان ، ايثارگران ارايه تخفيف به  -1	شرايط عمومي :
  تقسيط شهريه -5ارايه تخفيف به دارندگان حكم قهرماني ورزشي  -4دانشجويان 

  نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارايه مي گردد .موسسه داراي خوابگاه خواهران مي باشد و در صورت به حد 	شرايط خوابگاه :
  02435242067		تلفن:	-ضلع شمالي اتوبان  -كيلومتر يك اتوبان ابهر به قزوين -ابهر		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.kar.ac.ir استان	واحد خرمدره – * موسسه غيرانتفاعي كار زنجان 

موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت  -2رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني پيوسته  -1شرايط عمومي 
.  شود مي برگزارته تمامي كالسهاي مقطع كارداني پيوسته در موسسه كار واحد خرمدره حتي االمكان در روزهاي پاياني هف -3خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد.

 دختر دانشجويان جهت اختصاصي خوابگاه داراي خرمدره واحد در موسسه -5.  باشد مي دانشجويي رفاه صندوق وام ، سرويس سلف داراي خرمدره واحد در موسسه -4
  . باشد مي پسر دانشجويان جهت خودگردان خوابگاه و

  02435527990دورنگار: 6560و 02435536550تلفن: - جنب كمربندي-اسدآباديانتهاي خيابان سيد جمال الدين -خرمدرهنشاني: 
semnan.tvu.ac.ir استان	پسران سمنان ايحرفهسمنان * آموزشكده فني و  

بدنسازي ، تنيس روي ميز و ... ،مشاور، سلف سرويس سالن ورزشي و امكان استفاده دانشجويان از سالنهاي ورزشي چندمنظوره شامل سالن فوتسال ، واليبال، 	شرايط عمومي :
  ـ آزمايشگاه هاي مجهز و داخل مركز، مركز دانش بنيان دانشجويان

  اولويت پذيرش خوابگاه با دانشجويان روزانه مي باشد و خانواده هاي داراي شرايط خاص -خوابگاه  2داراي  -نفر  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02333320391, 02333330335, 02333330335	تلفن:	-بلوار شريف واقفي  -سمنان	نشاني:

d-semnan.tvu.ac.ir استان	دختران سمنان ايحرفهسمنان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02333465490 ,02333465812		تلفن:	-متري شهيد مصطفي خميني  45بلوار  -ميدان كوثر -سمنان	نشاني:

d-shahrood.tvu.ac.ir استان	دختران شاهرود ايحرفهسمنان * آموزشكده فني و  

  نفر 90ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02332270013		تلفن:	-ميدان هفت تير  -شاهرود	نشاني:

k-damghan.tvu.ac.ir استان	سمنان * آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان 

  نفر 77ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02335280231	تلفن:	-بلوار آزادگان  -اميرآباد  -دامغان	نشاني:

www.eyc.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 

كليه دانشجويان در طول -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.-1		شرايط عمومي :
علق مي گيرد. درصد تخفيف شهريه ت 20به تمامي افراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا سقف  -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت.

درصد تخفيف شهريه  15به افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و فرزندان آنان كه در رشته هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي شوند تا سقف  -4
همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك(برادري،خواهري،همسري،فرزندي) مادامي كه به طور  -5تعلق مي گيرد. 

درصد تخفيف شهريه برخوردار  10دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از  -6درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25كدام تا سقف 
كيلومتري سه راه افسريه تهران قرار گرفته  50دانشگاه در  -8ذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم(ناهار) در سالن غ -7مي گردند.

دانشجويان از كتابخانه ديجيتال،كارت  -9و با هماهنگي شركت هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران و شهرهاي مسير برقرار مي باشد.
دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي  -10ي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره مند مي گردند.سالمت،سايت هاي مجهز رايانه ا

  اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند.
  02334521563	تلفن: -  35915-1146 يدانشگاه  صندوق پست ابانيخ - يا... طالقان تيبلوار آ- يوانكيانشاني: 

www.adiban.ac.ir استان	گرمسار -سمنان * موسسه غيرانتفاعي اديبان  

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فعاليت خود را در 1385/02/16مورخه  22/3927در اجراي مجوز شماره  1385موسسه آموزش عالي اديبان در سال 	شرايط عمومي :
  كيلومتري استان تهران قرار دارد آغاز كرده است.  60شهرستان گرمسار كه در

  02334557263, 02334557262, 02334557261	تلفن:	-هوايي و شهرك صنعتي بين پل  -ضلع شمالي جاده مشهد به تهران  -گرمسار 	نشاني:
www.barayand.ac.ir استان	شاهرود -سمنان * موسسه غيرانتفاعي برآيند  

تخفيف شهريه تعلق خواهد درصد  10 20،  30به دانشجويان ممتاز ( رتبه هاي اول ، دوم و سوم ) در هر رشته تحصيلي ، در هر نيمسال به ترتيب  -1	شرايط عمومي :
  اعطاء وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط -2گرفت. 
  02332397827, 02332397826, 02332397825	تلفن:	- 3614898547كد پستي  -خيابان پژوهش  -شهرك دانشگاه  -ميدان هفت تير  -شاهرود	نشاني:

www.tooranuni.ir استان	دامغان -غيرانتفاعي توران  سمنان * موسسه 

روزانه -2گيرد. درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد تعلق مي 10و  20،30به ترتيب  17هاي اول تا سوم به شرط كسب حداقل معدل به رتبه--1	شرايط عمومي :
موسسه از امكاناتي نظير اينترنت پرسرعت رايگان، كتابخانه -3گيرد. مييك وعده غذاي گرم يارانه اي با تخصيص اعتبار از طرف صندوق رفاه به دانشجويان تعلق 

  باشد.مجهز،سلف، آزمايشگاه، آتليه مجهز و... مي
  02335262945		تلفن:	-بلوار جمهوري اسالمي  -روبروي اداره امور مالياتي  -دامغان 	نشاني:

www.roshdedanesh.ac.ir استان	سمنان -دانش سمنان * موسسه غيرانتفاعي رشد  

  ندارد	شرايط خوابگاه :
  02333481782		تلفن:	-خيابان شهيد احمدي روشن  -بلوار دفاع مقدس -ميدان استاندارد -سمنان	نشاني:

www.nbshahrood.ac.ir استان	سمنان * موسسه غيرانتفاعي شاهرود 

به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص  -2درصد.  50تخفيف ويژه در شهريه نيمسال اول به ميزان 	شرايط عمومي :
، 20، 30باشند به ترتيب معادل  18در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم، به شرطي كه داراي حداقل معدل -3يافته وام شهريه تعلق خواهد گرفت. 

ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از: سالن بدنسازي ، انتشارات، كتابخانه مركزي،  -4م بعد داده خواهد شد. درصد تخفيف در شهريه ثابت تر 10
  سايت رايانه اي، مشاور و روانشناس، مكز رشد فناوري هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، سلف سرويس و بوفه دانشجويي.

  02332373653, 02332373652, 02332373651	تلفن:	-خيابان شهيد هاشمي نژاد ،ميدان حضرت ابوالفضل(ع) شاهرود، ميدان واليت، 	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.otaria.ac.ir استان	ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  

امكان معرفي و اعزام  --2ساختمان به دانشجويان استعدادهاي درخشان اعطاي بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت فني و مهندسي وندشيمي -1		شرايط عمومي :
امكان معرفي و هماهنگي جهت مصاحبه هاي كاري با مديران و رهبران حوزه هاي  -3تحصيل ر ادامه دانشجويان برتر به خارج از كشور، در قاره امريكا و كانادا به منظو

شركت حوزه هاي  33ضور دانشجويان دركالس هاي رايگان دوره كانال ارتباط صنعت با جامعه و دانشگاه با همكاري ح -6ساخت و ساز، حسابداري، حسابرسي و معماري 
امكان عضويت رايگان دانشجويان در انجمن علمي بين  -4صنعت جهت آموزش و يادگيري فعال مهارت هاي فني و كاربردي براي آمادگي به ورود به بازار كسب و كار 

) ) و مركز تحقيقات بتن از مزاياي در نظر گرفته شده ACIامكان استفاده برندگان مسابقات دانشجويي انجمن علمي بين المللي بتن امريكا  -ACI)) 5مريكا المللي بتن آ
اعمال تخفيف شهريه ثابت به  -9ت در نظر گرفتن تخفيف هاي دانشجويي به دارندگان مقام هاي اول تا سوم مسابقات علمي فرهنگي و يا ورزشي برابر ضوابط و مقررا-7

استفاده از آزمايشگاه هاي بتن، مواد و مصالح،  -11دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود  -10دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم ) در هر نيمسال 
ويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه بانك ملت و صندوق رفاه وزارت علوم، دانشج -12كارگاه هاي جوشكاري، آتليه معماري خاك، مجهز به تجهيزات روز 

دانشجويان  -14درصورت تامين اعتبار ازسوي صندوق رفاه يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه ميان دانشجويان توزيع مي گردد  -13تحقيقات و فناوري استفاده نمايند 
ي وره هاي ويژه مهارت اندوزي طبق ابالغيه وزارت علوم ( از جمله دوره هاي شناخت و استاندارد نويسي، مقرارات ملي، نرم افزار و دوره هادر دوران تحصيل ملزم به اخذ د

نشجويان در دوره امكان حضور دا -16كيلومتري با تهران، سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه ميسر مي باشد.  10به دليل فاصله  -15مي باشند  ACIبين المللي 
امكان حضور در استارت آپ هاي فني و سرمايه گزاري درجهت شروع ايده هاي برتر كسب  15هاي كار آموزي و فناوري نوين در شركت هاي همكار و پروژه هاي فعال 

  و كارهاي نوين
  02334520201		تلفن:	-شهر جديد ايوانكي  -ايوانكي 		نشاني:

www.fazilat.ac.ir استان	سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي فضيلت  

دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي كه توسط صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي گردد بهره مند شوند.  -1		شرايط عمومي :
  يك وعده غذاي گرم ترجيحا ناهار استفاده نمايند.دانشجويان مي توانند از  -3تحصيلي از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي گردند. 

  02333481897, 02333481889, 02333481886		تلفن:	-سمنان، ميدان استاندارد، شرق مصلي، خيابان شهيد احمدي روشن 	نشاني:
www.kumesh.ac.ir استان	سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي كومش  

درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد. طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري به دانشجويان  20هر دوره به دانشجويان رتبه اول 	شرايط عمومي :
  متقاضي وام تعلق مي گيرد.

خوابگاه هاي مناسب در سطح شهر همكاري موسسه هيچ گونه تعهدي در مورد تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد. ولي در زمينه تهيه پانسيون و 		شرايط خوابگاه :
  هاي الزم را بعمل خواهد آورد.

  02333480793, 02333480791, 02333480790		تلفن:	-سمنان، ميدان استاندارد، بلوار دفاع مقدس، شرق مصلي، خيابان شهيد احمدي روشن 	نشاني:
p-zabol.tvu.ac.ir استان	زابل ايحرفهسيستان و بلوچستان * آموزشكده فني و  

  سازي، سالن ووشو و كشتي ،فوتسال و واليبال، داراي كارگاه هاي مجهز و سايت رايانه پيشرفتهسالن هاي بدن -فضاي سبز و محوطه سازي زيبا	شرايط عمومي :
  سرمايشي اسپيلت براي تمامي اتاق ها و...خوابگاه با سيستم  -نفر  100ظرفيت خوابگاه استيجاري  -نفر  120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  05432235413, 05432243814, 05432235412	تلفن:	-انتهاي شمالي خيابان امام خميني (ره)  -زابل		نشاني:
p٢-zahedan.tvu.ac.ir استان	پسران شماره دو زاهدان ايحرفهسيستان و بلوچستان * آموزشكده فني و  

  نفر 100خوابگاه دولتي ظرفيت 	شرايط خوابگاه :
  05433508666, 05433523221	تلفن:	-حد فاصل خيابان هاي فروغ و انتظام  -انتهاي غربي بلوار امام خميني(ره)  -زاهدان		نشاني:

p١-zahedan.tvu.ac.ir استان	شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان  ايحرفهسيستان و بلوچستان * آموزشكده فني و  

  نفر 320ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه :شرايط 
  05433442199		تلفن:	-ميدان مشاهير ، بلوار شهيد قلنبر  -زاهدان		نشاني:

d-zahedan.tvu.ac.ir استان	دختران زاهدان ايحرفهسيستان و بلوچستان * آموزشكده فني و  

  نفر 114ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  05433230288, 05433250140		تلفن:	- 30مصطفي خميني(ره) و خيابان شهيد بهشتي  تقاطع -زاهدان		نشاني:

www.partov.ac.ir استان	زاهدان -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي پرتو  

  امكان تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد.	شرايط عمومي :
  موسسه براي دانشجويان دختر و پسر مهيا است.خوابگاه خودگردان در كنار 	شرايط خوابگاه :

  05433294554	تلفن:	- 9816848115كد پستي  3معلم  -بلوار معلم  -زاهدان 		نشاني:
www.uot-ac.ir استان	زاهدان -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي تفتان  

برگزاري كالس ها خارج از وقت اداري و آخر هفته براي  -3تخفيف براي دانشجويان برتر،  -2تخفيف و تقسيط شهريه براي تمامي دانشجويان،  -1		شرايط عمومي :
  براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت موسسه مراجعه فرماييد. -4كارمندان. 

  هماهنگي با خوابگاههاي خودگردان جهت اسكان	شرايط خوابگاه :
  05433294880		تلفن:	-قرآني زاهدان، خيابان بزرگمهر، پشت دانشكده علوم 		نشاني:

www.hatef.ac.ir استان	زاهدان -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي هاتف  

  امكان دريافت وام و تقسيط شهريه -هاي مهارتي ويژه بازار كار بدون دريافت شهريه برگزاري دوره -	شرايط عمومي :
  موسسهوجود خوابگاه خودگردان در نزديك 	شرايط خوابگاه :

  05433294457		تلفن:	-بعد از تقاطع بلوار جمهوري  -بلوار بزرگمهر -زاهدان		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

p-abadeh.tvu.ac.ir استان	امام خميني(ره) -پسران آباده  ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 64ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07144335401, 07144365490		تلفن:	-خيام(جنت آباد) جاده اصفهان بلوار  2كيلومتر  -آباده		نشاني:

p-estahban.tvu.ac.ir استان	پسران استهبان ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07153223057		تلفن:	-انتهاي خيابان شهيد رابع ( فرشتگان)  -ميدان دانشجو  -استهبان		نشاني:

p-darab.tvu.ac.ir استان	پسران داراب ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 45ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07153548500, 07153520220	تلفن:	-خيابان سلمان فارسي خيابان بعثت  -داراب	نشاني:

afrajaee.tvu.ac.ir استان	شهيدرجايي -پسران شماره دو شيراز  ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07138472081, 07138473345	تلفن:	- 8بلوار سپيده نبش كوچه-شهرك والفجر	نشاني:

p-larestan.tvu.ac.ir استان	پسران الرستان ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  باشدروزشده ميهاي بهها و آزمايشگاهباشد. بهره مند از اساتيد مجرب، و اكثرا جوان ، داراي كارگاهروز ميتميز و مجهز به وسايل بههاي داراي كالس	شرايط عمومي :
مي باشد آشپزخانه هاي خوابگاه مجهز به وسايل گرمايشي و سرمايشي ، با بهترين وسايل و امكانات ، سالن غذاخوري  -نفر  50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  جدا و مجهز براي آشپزي دانشجويان و اتاق ورزش ميباشد از همه مهم تر خوابگاه در محوطه دانشگاه مي باشد
  07152271051, 07152271089		تلفن:	-بلوار توحيد -ميدان شافعي -شهرخور	نشاني:

p-marvdasht.tvu.ac.ir استان	مرودشت پسران ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 54ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07143313479		تلفن:	-بهمن روبروي پارك پرستار  22خيابان  -مرودشت	نشاني:

p-mamasani.tvu.ac.ir استان	پسران ممسني ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07142532465, 07142531104		تلفن:	-نرسيده به بيمارستان وليعصر  -وليعصربلوار 		نشاني:

d-eghlid.tvu.ac.ir استان	دختران اقليد ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07144553603, 07144553565	تلفن:	- ايحرفهشهرك قدس جنب فني و -بلوار آزادگان		نشاني:

d-shiraz.tvu.ac.ir استان	دختران شيراز ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 152ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07132222900		تلفن:	-تقاطع خيابان سعدي -خيابان فردوسي		نشاني:

d-kazeroon.tvu.ac.ir استان	دختران كازرون ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07142224662	تلفن:	-انتهاي خيابان دارالسالم  -كازرون	نشاني:

d-neyriz.tvu.ac.ir استان	دختران ني ريز ايحرفهفارس * آموزشكده فني و  

  نفر 135ظرفيت خوابگاه استيجاري  -نفر  70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07153828420, 07153831074	تلفن:	-خيابان شمس المعالي -ميدان دانشجو-بلوار آزادي -ني ريز		نشاني:

k-fasa.tvu.ac.ir استان	فارس * آموزشكده كشاورزي پسران فسا 

  به منظور اسكان دانشجويان غيربومي استداراي دو خوابگاه  -نفر  70آظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07153337326, 07153337683		تلفن:	-بلوار شهيد محب  -فسا	نشاني:

bahonarshiraz.tvu.ac.ir استان	شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز  ايحرفهفارس * دانشكده فني و  

  نفر 250ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07137380603, 07137380602, 07137380601	تلفن:	-پل رضوان  -بلوار رحمت -شيراز	نشاني:

www.apadana.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي آپادانا  

دانشجويي در هر نيمسال تعلق به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه -2به دانشجويان ممتاز رتبه اول هر ر شته، تخفيف داده خواهد شد. -1		شرايط عمومي :
وجود مركز توانمندسازي -5هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران تخصيص امكانات مالي قانوني براي خانواده-4باشد. موسسه داراي سلف سرويس مي- 3گيرد. مي

در صدي در  10الي  5سسه باشد از تخفيفات ؤنفر دانشجوي اين م در صورتي كه از هر خانواده بيش از يك-6هاي مورد نياز بازار كار اي جهت آموزش مهارتحرفه
  گيرد.نامه داخلي تخفيف شهريه تعلق ميهاي برتر ورزشي، طبق آيينبه دانشجويان داراي رتبه -7گردد. شهريه بهره مند مي

  به متقاضيان، خوابگاه خودگردان معرفي خواهد شد.	شرايط خوابگاه :
  07136987106, 07136987105		تلفن:	-روبروي بانك سپه  -ابتداي همت شمالي  -معلم ميدان  -شيراز 	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.eram-shiraz.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي ارم  

براي دانشجويان رتبه اول تا تخفيف شهريه ثابت  -اقساط شهريه -وام شهريه -سامانه آموزش مجازي  -فضاي آموزشي مناسب -كادر آموزشي مجرب	شرايط عمومي :
  نامه داخلي موسسهرتبه سوم مطابق آيين

  07136465378		تلفن:	-ابتداي خيابان شهيد مختاري  -ابتداي بلوار شهيد چمران -شيراز	نشاني:
www.andishehj.ir استان	جهرم -فارس * موسسه غيرانتفاعي انديشه  

  تخفيف شهريه جهت دانشجويان برتر هر رشته-4پرداخت شهريه به صورت اقساطي -3اعطاي وام صندوق رفاه دانشجويان -2درصد 2اعطاي وام با كارمزد-1		شرايط عمومي :
  دانشجويان خواهر جهت اسكان به خوابگاه خودگران معرفي مي شوند.	شرايط خوابگاه :

  07154233094		تلفن:	-خيابان انديش  -بلوار معلم  -جهرم 		نشاني:
www.pasargad-ihe.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  

امكان تقسيط  -4پرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق رفاه  -3تامين خوابگاه خودگردان  -2تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه ي اول تا سوم  -1	شرايط عمومي :
داراي امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس ، مركز مشاوره ، كتابخانه ، وايرلس ، امكانات ورزشي و سايت رايانه مي باشد . موسسه  -5شهريه براي كليه ي دانشجويان 

  07138420005-7آزمايشگاه و كارگاه هاي مختلف. تلفن : -6
  07138420005, 07138420004, 07138420003		تلفن:	- 8بولوار فجر غربي  -شهرك والفجر  -بولوار اميركبير  -شيراز 	نشاني:

www.pishtazan.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  

اين موسسه با بنياد شهيد  -2درصد شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد.  30و  50، 100به دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم هر رشته  -1		شرايط عمومي :
موسسه داراي سلف سرويس -4به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال تعلق مي گيرد.  -3ايثارگران قرارداد همكاري دارد. و امور 

  جهت اطالعات بيشتر به وبسايت موسسه مراجعه فرماييد.-5مكانيزه مي باشد. 
  07136289204, 07136289203		تلفن:	- 74كوچه  -خيابان قصردشت  -شيراز 	نشاني:

www.tabnak.ac.ir استان	المرد -فارس * موسسه غيرانتفاعي تابناك  

توزيع يك وعده غذاي گرم در روز باهمكاري صندوق رفاه دانشجويان  -2با همكاري صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق ميگيرد  -1	شرايط عمومي :
براي دانشجويان رتبه اول تا سوم طبق  -4درصدبا همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت شهريه معاف مي باشند 25شهيد و جانباز باالي فرزندان و همسر  -3

 آوردي متقاضيان بعمل ميدرصد تخفيف در شهريه ثابت منظور خواهد شد. خوابگاه: موسسه تمامي سعي خود جهت تامين خوابگاه برا30و  40،50ضوابط دانشگاه به ترتيب 
  موسسه تمامي سعي خود جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي آورد	شرايط خوابگاه :

  07152730218, 07152730217		تلفن:	-شرق بيمارستان ولي عصر(عج)  -بلوار معلم  -المرد 		نشاني:
www.hafez.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي حافظ  

كليه دانشجويان در طول  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
ت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثاب -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 

سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي  -6سالن مطالعه و كتابخانه مجهز  -5همكاري با دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي  -4
  اينترنت پرسرعت در موسسه به صورت رايگان -7

  خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خودگردان معرفي خواهند شد.دانشجويان به 	شرايط خوابگاه :
  07132319645, 07132319643, 07132319642		تلفن:	-پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط  -خيابان كريمخان زند  -شيراز 	نشاني:

www.zand.ac.ir استان	فارس * موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 

دانشجويان عالوه بر بهره مندي از وام صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند در هر ترم وام - 2تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر. -1	شرايط عمومي :
بيش از يك نفر دانشجوي اين  در صورتي كه از هر خانواده -3قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و بدون سپرده گذاري از بانك هاي عامل دريافت نمايند. 

به دانشجويان رتبه هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف  -4درصدي در شهريه بهره مند مي شود.  10الي 5موسسه باشد از تخفيفات 
ارايه -6ركز بر ايجاد مهارت هاي كسب و كار و فعاليت در مراكز صنعتي. وجود مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت با تم-5شهريه طبق آيين نامه داخلي تعلق مي گيرد. 

امكان استفاده از اينترنت وايرلس (بي سيم) در محيط موسسه و خوابگاه، به صورت  -7خدمات مشاوره اي (تحصيلي، خانوادگي، سالمت روان و...) به تمامي دانشجويان. 
تخصيص امكانات مالي قانوني براي خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و -9التحصيالن برتر به مراجع متقاضي كارپذيران. معرفي فارغ -8رايگان براي كليه دانشجويان. 

  ايثارگران .
  مي باشد. ITاين موسسه داراي خوابگاه هاي با امكانات ويژه براي دانشجويان دختر به صورت خودگردان است و مجهز به سيستم كامل 	شرايط خوابگاه :

  07136321041		تلفن:	-خيابان دوازدهم  -انتهاي بلوار ايمان جنوبي -تقاطع غير هم سطح شهداي معلم  -شيراز	نشاني:
www.fatemiyehshiraz.ac.ir استان	فارس * موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 

درصد،  25شهريه به صورت اقساط، تحصيل رايگان خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان باالي اراية تسهيالت قرض الحسنه صندوق رفاه، امكان پرداخت 		شرايط عمومي :
  خوابگاه خودگردان، سلف غذاخوري و بوفه، برنامه هاي متنوع فرهنگي و دانشجويي.

  خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :
  07132350630		تلفن:	- 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه -بلوار استقالل -شيراز	نشاني:

www.honarshiraz.ac.ir استان	شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي هنر  

امكان استفاده از اينترنت وايرلس (بي سيم) در محيط موسسه.  -2امكان استفاده دانشجويان موسسه از صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.  -1	شرايط عمومي :
ها و سالن گالري، كتابخانه، سالن همايش -5ي دانشجويان توسط امور مالي موسسه امكان تقسيط شهريه براي كليه -4اي به تمامي دانشجويان. مشاورهارايه خدمات  -3

هريه ثابت و متغير درصد تخفيف ش40 -7محور و وركشاپ تخصصي با اعطاي مدرك از وزارت علوم هاي مهارتبرگزاركننده دوره-6ورزشي تخصصي ويژه دانشجويان 
درصد تخفيف شهريه ويژه دانشجويان ممتاز آموزشي و پژوهشي به طور  40 -3در صدتخفيف شهريه ويژه دانشجويان ممتاز آموزشي  20 -8شدگان ويژه تمام پذيرفته

كه از هر خانواده بيش ازيك نفردانشجوي اين موسسه  درصورتي -10در صد تخفيف شهريه در هر ترم.  100درصد به باال شامل  25فرزند شهيد يا جانباز  -9همزمان 
  گردد.درصدي درشهريه بهرمند مي 10تا  5باشد از تخفيفات 
  تأمين خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :

  07138239871	تلفن:	-خيابان خيام  -خيابان زند -شيراز	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

p-qazvin.tvu.ac.ir استان	پسران قزوين ايحرفهقزوين * آموزشكده فني و  

  نفر 130ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02833349110		تلفن:	-نرسيده به چهارراه مدني -خيابان شهيدبابايي		نشاني:

qazvin.tvu.ac.ir استان	دختران قزوين ايحرفهقزوين * آموزشكده فني و  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02833349110		تلفن:	-جنب پارك سوار -خيابان شهيدبهشتي		نشاني:

www.alborzq.ac.ir استان	آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  

 -نزديك ترين دانشگاه غيردولتي  -2داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص و بهره مندي از همكاري اساتيد دانشگاه هاي تهران  - 1	شرايط عمومي :
عدم دريافت شهريه دروس زبان پيش  -5برگزاري كالس ها حداكثر سه روز در هفته  -4كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  10فاصله  -3غيرانتفاعي به تهران و كرج 

(ارايه رايگان دروس زبان پيش دانشگاهي و زبان عمومي در نيمسال اول تحصيل) دانشگاهي يا زبان عمومي در نيمسال اول سال تحصيلي براي همه دانشجويان جديدالورود 
امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياذب و  -8بهره مندي از سايت ها، كارگاه ها، آتليه ها و آزمايشگاه هاي متنوع  -7داراي فضاي آموزشي مناسب  -6

تخفيف براي دانشجويان ممتاز و دانشجويان تحت  -11تقسيط شهريه در همه نيمسال هاي تحصيلي  -10ان به متقاضيان اختصاص وام صندوق رفاه دانشجوي -9ذهاب 
  در صد در طول تحصيل 10تخفيف شهريه براي فرزندان فرهنگيان رسمي آموزش و پرورش به ميزان  -12پوشش كميته امداد امام خميني(ره) 

  09059754989, 09059755034, 09059755032		تلفن:	-آبيك، شهرك دانشگاهي انديشه  آبيك، شمال شهر-اتوبان كرج		نشاني:
www.raja.ac.ir استان	قزوين -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي رجا  

ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي براي  -2به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود.  -1		شرايط عمومي :
تخصيص وام شهريه  4سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي باشد.  -3و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 

دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي  -5پذير مي باشد. به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكان
امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت  -6و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 

نيكي، سلف سرويس، سالنهاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...)، برگزاري اردوهاي زيارتي و بي سيم رايگان، كتابخانه الكترو
ه ارايه مي س دانشگاتفريحي، ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سروي

  گردد .
, 02833677101	تلفن:	- 3414895833كدپستي : - 341451177صندوق پستي :  -قزوين، بلوار سردارسليماني، جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل 	نشاني:

02833677102 ,02833677103  
www.jku.ac.ir استان	آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  

داراي  -3داراي با كيفيت ترين سيستم آموزش مجازي آنالين مورد تاييد وزارت علوم  -2غيرانتفاعي به تهران و كرج -نزديك ترين دانشگاه غيردولتي-1	شرايط عمومي :
برگزاري كالس ها -5متروي هشتگرد  كيلومتري با ايستگاه 10فاصله -4كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص از بهترين دانشگاه هاي داخل و خارج كشور. 

امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس -8داراي فضاي آموزشي مناسب و بهره مندي از بروزترين امكانات كارگاهي و ازمايشگاهي  -6حداكثر سه روز در هفته 
  اياب و ذهاب و اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان

  02832884082		تلفن:	-شهرك دانشگاهي انديشه بلوار دانش -ابيكشهرستان 	نشاني:
www.ekbatan.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اكباتان  

دانشجويان فراهم هاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهران و كرج براي امكان استفاده از سرويس-2هاي موسسه در دو روز برگزار مي گردد كالس -1	شرايط عمومي :
به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررا ت دانشگاه هر نيمسال تخفيف  -4تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -3مي باشد 

هاي هاي تخصصي متناسب با رشتهبرگزاري دوره -6باشداي ميموسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي به همراه ارايه غذاي گرم يارانه -5شود اي داده ميويژه
  التحصيالنآموزي و كارآفريني فارغموسسه در جهت مهارت

  02832579097		تلفن:	-بلوار دانشگاه  -شهر محمديه  -قزوين	نشاني:
www.ooj.ac.ir استان	آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اوج  

تامين امكانات خوابگاهي(دختران)، سالن  -4تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي، ورزشي و فرهنگي  -3سرويس اياب و ذهاب.  -2تقسيط شهريه. -1		شرايط عمومي :
يان بومي استان تخفيف مخصوص براي دانشجو -7داراي كتابخانه ، اينترنت وايرلس پرسرعت.  -6هاي كامپيوتري. مجهز به سايت -5غذاخوري، بوفه و بهره مندي از يارانه غذا. 

تخفيف شهريه و حمايت مالي از اختراعات و پروژه هاي دانشجويان.  -10ارايه مشاوره اجتماعي و روانشناسي و اشتغال به صورت رايگان.  -9هاي مجهز. ¬كارگاه -8قزوين. 
فرزندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي.  تخفيف براي -12تخفيف صد در صدي براي فرزندان خانواده معزز بنياد شهيد و امور ايثارگران.  -11
برگزاري مسابقات  -16تخفيف براي تحصيل همزمان دو دانشجو از يك خانواده.  -15تفريحي، علمي و سياحتي.  -اردوهاي  -14برخورداري از بيمه حوادث دانشجويي.  -13

  حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به بازار كار و شركت هاي دانش بنيان. -17هاي مختلف. رشتهورزشي و اعزام دانشجويان به مسابقات كشوري در 
  02832882312, 02832882311, 02832882310		تلفن:	- 3441311158كدپستي  -آبيك، بعد از ميدان وليعصر(عج)، ابتداي شهرك قدس 		نشاني:

www.basir-abyek.ac.ir استان	آبيك -غيرانتفاعي بصير قزوين * موسسه  

ثبت نام به  -6كيلومتري تهران  70در فاصله  -5غذاي گرم  -4امكانات آزمايشگاهي  -3مدرسين كارآزموده  -2امكانات آموزشي و رفاهي مناسب  -1	شرايط عمومي :
كارگاه هاي  -9 ميليوني براي هر ترم 1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -8سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -7صورت اينترنتي 

برگزاري -11برگزاري كالس ها در حداقل روزهاي ممكن  -10مهندسي  –آموزشي به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني 
  ن از يك خانواده.تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويا -12كالس هاي مجازي با بهترين پلت فرم موجود 

  02832894859, 02832894858		تلفن:	-بلوار نيايش  -ميدان مادر  -جنب اتوبان  -آبيك 		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.takestan.ac.ir استان	تاكستان استان قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي تاكستان  

درصدي  100الي50دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف -1:	شرايط عمومي :
ارايه وعده -3بالعكس  سرويس اياب ذهاب دانشجويان از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و-2شهريه ثابت در كل دوران سنوات مجاز تحصيلي برخوردار خواهند شد 

تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر - 5تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع در اين موسسه تحصيل كنند. - 4ناهار گرم با هزينه دانشجويي 
اعطاي دانشنامه رسمي - 8برخورداري از وام شهريه - 7مشاوره رايگان اينترنت رايگان، سايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشگاههاي آموزشي مجهز،  -6

  امكان تقسيط شهريه- 9وزارت علوم 
%رايگان، با ظرفيت  100موسسه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (به برادران در صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره به صورت 	شرايط خوابگاه :

  فراهم نموده است.نفر  200
  02835223125, 02835228941, 02835246104		تلفن:	-تاكستان، خيابان امام خميني(ره)، روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور 	نشاني:

www.darolfonoon.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  

موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران، كرج و هشتگرد به محل موسسه و بالعكس با نرخ مصوب پايانه هاي  - 1شرايط عمومي 	شرايط عمومي :
ود تعلق مي گيرد. در هر نيمسال تحصيلي ، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ور -2مسافربري مي باشد. 

موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه هاي ورزشي  -4موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي گردد.  -3
وسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه بر اساس طرح مصوب داخلي م - 5، علمي و فرهنگي در سطح ملي و استاني ، تخفيف شهريه قايل مي گردد. 

(**مهم**) اطالعيه هاي زمان و نحوه ثبت نام پذيرفته  -6علمي ، فرهنگي و ورزشي ، در صورت بررسي سوابق و تاييد شرايط از سوي هيات رييسه ، تعلق خواهد گرفت. 
منشر گرديده و ثبت نام صرفا بر  www.darolfonoon.ac.irقط از طريق تارنماي رسمي موسسه شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسامي ، ف

  ؛ info@darolfonoon.ac.irهمان اساس صورت خواهد پذيرفت. اطالعات پايگاه هاي الكترونيكي دارالفنون: 
گاز، نبش خيابان مديريت(محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان) قزوين، ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پمپ 	نشاني:

  02833375676, 02833373815		تلفن:	-
www.soh-ins.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي سهروردي  

  02833697122, 02833697121, 02833697120	تلفن:	- 72كوچه حكمت  -بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني  -قزوين	نشاني:
arq.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  

باشد مهيا ميروزه همه ن نشجوياه دايژب وهاب و ذياايس وسر -2ه فاوق رصندي سواز لي امتوم ترر چهااي متقاضي برن نشجوياداشهريه به وام تخصيص -1	شرايط عمومي :
و ... در بهزيستي م(ره)، مات احضراد مداكميته ، شهيدد بنياادارات مؤسسه با - 4د گيرخلي تعلق ميرات داتخفيف شهريه طبق مقرم ترهر در تبه برتر ن رنشجويادابه  -3

سه مؤس- 6باشد سريع مين و ساآسايل نقليه عمومي وسترسي به ، دموقعيت مكاني مؤسسهظ به لحا -5ري دارد تحت پوشش همكان نشجوياداختي داشهريه پرص خصو
و نتايج م عالاز اتحصيلي جديد پس ل سادر مؤسسه ن پذيرفته شدگام ثبت ناه نحون و ماي زطالعيه هاا -7باشد مين نشجوياده داستفااجهت ن يگاراينترنت امجهز به 

  گردد.مي)منتشر arq.ac.irسمي مؤسسه (وب سايت رطريق ، از ساميا
ي هاهبگااخو 2د دارد. جووپسر و و ختر ن دنشجويااي دابرل موسسه كنترو مستقيم رت خصوصي تحت نظادان گردخو يهاهبگااخوده از ستفان امكاا -1	شرايط خوابگاه :

  د دارد.جوويك مؤسسه دنشجويي نزدا(خصوصي) دان گردخو
, 02833681007, 02833681006		لفن:ت	- 76پالك  - 30نبش كوچه حكمت  -خيابان بلوار پرستار  -خيابان بوستان معلم  -خيابان نوروزيان  -قزوين 	نشاني:

02833675065  
www.aqi.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  

تا  50بنا به مصوبه هيات موسس دانشجويان رشته تربيت بدني طبق آيين نامه از  -كالس ها در حداقل روزهاي هفته و متناسب با افراد شاغل مي باشد -		شرايط عمومي :
درصد تخفيف در شهريه ثابت مطابق دستورالعمل هيات موسس منظور خواهد  50تا  30براي تمام رشته ها  -درصد تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  100
  باستفاده از وام شهريه و تقسيط پرداخت شهريه براي تمام دانشجويان امكان پذير مي باشد -شد 

  02833374936, 02833372127, 02833372126		تلفن:	-نواب شمالي، مجتمع ادارات نواب، بلوار ماليات جنب اداره صنعت و معدن قزوين، خيابان 	نشاني:
www.ghazali.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي غزالي  

عالوه بر اعطاي مدرك دانشگاهي معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ارايه همزمان يك يا 2-درصد تخفيف شهريه به كليه دانشجويان 100تا 30- 1	شرايط عمومي :
ژه اي داده مي شود. به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف وي3ILO-قابل پذيرش در كليه كشورهاي عضو  ايحرفهچند مدرك فني و 

سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و 5-براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 4-
دانشگاه 7-لي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصي 6-برگشت همه روزه فراهم مي باشد. 

امكانات آموزشي و رفاهي: سايت 8-با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام)ره(، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 
رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالن هاي ورزشي ، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي،  رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سيم

  ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان ارايه مي شود.
  خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه	شرايط خوابگاه :

  02833690129, 02833690128	تلفن:	- 61سليماني(خيابان نوروزيان)، بلوار پرستار، كوچه پور مطبوع، پالك قزوين، بلوار شهيد 	نشاني:
www.kar.ac.ir استان	واحد قزوين – قزوين * موسسه غيرانتفاعي كار 

موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان  -2رايگان مي باشد. %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني پيوسته  -1 		شرايط عمومي :
موسسه در واحد  -4رگزار مي شود . كالسهاي مقطع كارداني پيوسته در موسسه كار واحد قزوين حتي االمكان در روزهاي پنجشنبه و جمعه ب -3از شهر تهران و كرج مي باشد. 

  موسسه در واحد قزوين داراي خوابگاه خودگردان جهت دختران مي باشد . -5قزوين داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . 
  02832243441دورنگار: 02832232182و 02832225882تلفن: - بلوار سهروردي-شهرصنعتي البرز -قزوين  		نشاني:
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www.kowsar.ac.ir استان	قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي كوثر  

ثبت نام به  -6كيلومتري تهران  70در فاصله  -5غذاي گرم  -4امكانات آزمايشگاهي  -3مدرسين كارآزموده  -2امكانات آموزشي و رفاهي مناسب  -1	شرايط عمومي :
كارگاه هاي  -9 ميليوني براي هر ترم 1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -8سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -7صورت اينترنتي 

برگزاري -11برگزاري كالس ها در حداقل روزهاي ممكن  -10مهندسي  –آموزشي به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني 
  ن از يك خانواده.تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويا -12كالس هاي مجازي با بهترين پلت فرم موجود 

  02832880873, 02832894858, 02832894859	تلفن:	-آبيك، جنب اتوبان، ميدان مادر، بلوارنيايش 		نشاني:
www.molana.ac.ir استان	آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي موالنا  

  02832895220	تلفن:	-جاده كرج قزوين، آبيك، ابتداي شهرك قدس  40كيلومتر 	نشاني:
www.nikan.ac.ir استان	قزوين * موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 

  02835248330		تلفن:	-تاكستان، بولوار امام خميني(ره)، بعد از خيابان شهيد عبادي نرسيده به بولوار شهيد بهشتي 	نشاني:
qom.tvu.ac.ir استان	پسران قم ايحرفهقم * آموزشكده فني و  

  نفر 65خوابگاه دولتي ظرفيت 	شرايط خوابگاه :
  02537785000	تلفن:	-متري عمارياسر ، خيابان شهيد قدوسي ، جنب اداره كل پست استان قم  75 -قم	نشاني:

qom.tvu.ac.ir/girls استان	دختران قم ايحرفهقم * آموزشكده فني و  

  درخوابگاه با دانشجويان روزانه است.طبق قانون اولويت اسكان  -نفر  20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  02532855375	تلفن:	- 13هدايت  - 13وليعصر -شهرك قدس 	نشاني:

www.shdu.ac.ir استان	قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  

  02532317171	تلفن:	-قم، پرديسان، بلوار شهروند، تقاطع امامت 	نشاني:
www.pooyesh.ac.ir استان	قم -موسسه غيرانتفاعي پويش قم *  

% در شهريه ثابت بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه، تخفيف تعلق  100. براي داوطلباني كه معدل مقطع قبلي آنها جز معدلين رتبه برتر باشد تا سقف 1	شرايط عمومي :
. دانشجويان اين موسسه 3%شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت  100ي تا . بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه، به دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيل2خواهد گرفت 

. معرفي دانشجويان به برخي از بانك ها، 4از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد. 
. داوطلبان 6. اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. 5حصيل در طول دوران دانشجويي براي اخذ تسهيالت بانكي جهت تقسيط شهريه ت

  براي كسب اطالعات بيشتر به سايت موسسه مراجعه نمايند.
  02532855013, 02532855011, 02532160000	تلفن:	-بعد از تقاطع بلوار شهروند  -بلوار امامت(پرديسان) -بلوار غدير -قم	نشاني:

www.hekmat-qom.ac.ir استان	قم -قم * موسسه غيرانتفاعي حكمت  

به دانشجويان متقاضي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،  -2امكان تقسيط در پرداخت شهريه به درخواست دانشجو وجود دارد؛  -1		شرايط عمومي :
درصد تخفيف شهريه داده خواهد  30به دانشجويان رتبه اول در هر رشته و ورودي در هر نيمسال  -3مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد؛ تحقيقات و فناوري وام شهريه 

ن شاغل جهت مساعدت به دانشجويا -5دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد؛  -4شد؛ 
حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و برگزاري  -6المقدور امكان پذيراست؛ و دانشجويان ساير شهرها امكان اخذ دروس در ساعات غيراداري حتي

نشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش اعطاي دا -7هاي كسب و كار براي كليه دانشجويان موسسه هاي تحصيلي، مهارتهاي تخصصي مرتبط با رشتهدوره
، صندوق پستي: 3749696583باشد. كد پستي: موسسه داراي سامانه اختصاصي آموزش مجازي (سĤمح) با باالترين استانداردها و سرور اختصاصي مي -8آموختگان 

316-37185  
  02532314822		تلفن:	- 55كوچه  -بلوار غدير  -قم	نشاني:

www.tolouemehr.ac.ir استان	قم -قم * موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  

  تحصيل بر اساس تفكيك جنسيت مي باشد.	شرايط عمومي :
  خوابگاه در اختيار دانشجويان غير بومي قرار مي گيرد.	شرايط خوابگاه :

  02537730080, 02533555610	تلفن:	-خيابان شهيد فاطمي نبش ميدان رسالت  -قم 	نشاني:
kurdestan.tvu.ac.ir استان	پسران بانه ايحرفهكردستان * آموزشكده فني و  

  08734264503, 08733180602		تلفن:	-روبروي فرمانداري  -خيابان صالح الدين ايوبي		نشاني:
saghez.tvu.ac.ir استان	سقز ايحرفهكردستان * آموزشكده فني و  

  08736315735		تلفن:	-سالمندان  جنب سراي-شهرك دانشگاه	نشاني:
dsanandajtc.tvu.ac.ir استان	دختران سنندج ايحرفهكردستان * آموزشكده فني و  

ساختمان : ساختمان خوابگاهي،  4متر مربع در شهرك كشاورز شهرستان سنندج واقع گرديده است. در اين فضا  19800آموزشكده در فضايي با مساحت 	شرايط عمومي :
كالس و آبدارخانه و كتابخانه ، اتاق بسيج، اتاق اساتيد، اتاق بسيج  14سلف سرويس، ساختمان اداري است كه ساختمان آموزشي در دو طبقه داراي تعداد  ساختمان

  اساتيداست
اتاق دانشجويي، يك رختشوخانه، دو  23تعداد متر مربع و  1800اين مركز داراي يك خوابگاه در دوطبقه و مساحت  -نفر  120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  سرويس بهداشتي و همچنين داراي محوطه اي با فضاي سبز به وسايل ورزشي و بوفه و سرايه داري است. 11حمام، و 9آشپزخانه، 
  08733661400	تلفن:	-انتهاي شهرك كشاورز 		نشاني:
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kurdestan.tvu.ac.ir استان	شهيد يزدان پناه -پسران سنندج  ايحرفهكردستان * دانشكده فني و  

  داراي كارگاه مجهز و آزمايشگاه ها با امكانات بسيار خوب مي باشد.	شرايط عمومي :
  نفر 250ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  08733180602	تلفن:		-ميدان سهروردي بلوار معلم  -سنندج	نشاني:
www.irm.ac.ir استان	قروه -غيرانتفاعي ايرانمهر كردستان * موسسه  

دانشجويان از مزاياي وام دانشجويي و طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويي و مزاياي بيمه  -2دانشگاه در موقعيت ممتاز شهري قرار گرفته است.  -1		شرايط عمومي :
حمايت از  -4برخورداري از سايت كامپيوتر و همچنين وايرلس رايگان  -5تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -4امكان تقسيط شهريه  -3دانشجويي برخوردار هستند. 

  توليدات دانشجويي در كليه رشته ها
  08735249963, 08735228730, 08735247736	تلفن:	-خيابان ابوذر  -قروه 	نشاني:

www.maad.ac.ir استان	سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ماد  

  تخفيف شهريه -دانشجوييوام 	شرايط عمومي :
  خوابگاه هاي خود گردان سطح شهر	شرايط خوابگاه :

  08733226117	تلفن:	-ميدان آزادي خيابان حسن آباد خيابان هدايت موسسه آموزش عالي ماد  -سنندج	نشاني:
orzueeyeh.tvu.ac.ir استان	پسران ارزوييه (استان كرمان) ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  03433257743, 03433257742, 03433257741	تلفن:	-انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني ـ ابتداي اتوبان هفت باغ علوي -ارزوييه 		نشاني:

p-baft.tvu.ac.ir استان	پسران بافت ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  سلف سرويس مجهز	شرايط عمومي :
  03442424226	تلفن:	-انتهاي خيابان آزادگان  -بافت		نشاني:

p-bam.tvu.ac.ir استان	بم ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  در رشته كارداني كامپيوتر و گرافيك اين مركز دختر و پسر پذيرش دارد.	شرايط عمومي :
  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  03444216644	تلفن:	-خيابان فرهنگ ميدان آزادي ـ  -بم		نشاني:
p-jiroft.tvu.ac.ir استان	پسران جيرفت ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  نفر 65ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03443354175, 03443315006	تلفن:	- 12جنب كالنتري -شهرك شهيد بهشتي	نشاني:

kerman.tvu.ac.ir استان	پسران رفسنجان ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  03434356684		تلفن:	-كرمان -كمربندي يزد 4كيلومتر -رفسنجان 		نشاني:
p-zarand.tvu.ac.ir استان	پسران زرند ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  03434433929		تلفن:	-آبرين بلوار جمهوري اسالمي ـ پشت بيمارستان تامين اجتماعي ـ خيابان شهيد  -زرند		نشاني:
p-sirjan.tvu.ac.ir استان	پسران سيرجان ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  نفر 66ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03442269802	تلفن:	-بلوار امام زاده علي (ع) ، روبروي دانشگاه صنعتي  -سيرجان	نشاني:

p٢-kerman.tvu.ac.ir استان	شهيد دادبين -پسران شماره دو كرمان  ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  سلف دارد	شرايط عمومي :
  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  03432123562, 03432123561, 03432123560	تلفن:	-ابتداي بزرگراه امام (ره) روبروي شركت گاز  -سه راه سيلو  -كرمان	نشاني:
p-shahrebabak.tvu.ac.ir استان	پسران شهر بابك ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  سلف دارد	شرايط عمومي :
  03434119510	تلفن:	-انتهاي خيابان آيت اله غفاري (جاده استبرق)  -شهربابك	نشاني:

kerman.tvu.ac.ir استان	دختران رفسنجان ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه خودگردان 	خوابگاه :شرايط 
  03434356684, 03434341402		تلفن:	-يزد -كمربندي كرمان 4كيلومتر  -ميدان خاتم االنبياء	نشاني:

d-sirjan.tvu.ac.ir استان	دختران سيرجان ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  03442264057	تلفن:	-فاطميه نرسيده به مجتمع مخابراتي علي ابن ابيطالب خيابان كوثر بلوار  -سيرجان	نشاني:

d-kerman.tvu.ac.ir استان	حضرت فاطمه(س) -دختران كرمان  ايحرفهكرمان * آموزشكده فني و  

دارد آموزشكده داراي سالن چند منظوره تربيت بدني و كليه تجهيزات كليه تجهيزات كارگاهها و آزمايشگاه به روز ساني شده است و كاركاه هاي مجهز 	شرايط عمومي :
  دروس عملي رشته تربيت بدني دارد. داراي اساتيد مجرب و متخصص مي باشد

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  03432150153		تلفن:	-بلوار امام حسن مجتبي (ع) -طاهرآباد -چهارراه فرهنگيان -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان	نشاني:



 

 
 

 
 

 208  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

k-kerman.tvu.ac.ir استان	رضوان -كرمان * آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03433112194		تلفن:	-بزرگراه آيت اهللا خامنه اي، خيابان شماره يك  -كرمان	نشاني:

kerman.tvu.ac.ir استان	شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان  ايحرفهكرمان * دانشكده فني و  

  سلف سرويس و خوابگاه	شرايط عمومي :
  نفر 250ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  03433257742, 03433257741, 03433257712	تلفن:	-انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني ـ ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  -كرمان	نشاني:
www.besat.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بعثت  

  باشد.موسسه از امكانات آموزشي، كارگاهي، آزمايشگاهي و همچنين سايت كامپيوتر با كيفيت قابل قبول برخوردار مي	شرايط عمومي :
  03433243540, 03433243539		تلفن:	-كرمان، بلوار عاشقان واليت، نرسيده به سه راه جوپار 	نشاني:

www.bahmanyar.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بهمنيار 

  فراهم شدن امكانات اياب و ذهاب-امكان استفاده از اينترنت واي فاي -دسترسي آسان به مركز شهر -برخورداري از وام كمك هزينه دانشجويي -	شرايط عمومي :
  03432122722, 03432122723	تلفن:	- 7618872344صندوق پستي  - 5نبش شمالي  - 4اميركبير -بلوار اميركبير  -بلوارجمهوري اسالمي  -كرمان 	نشاني:

www.javid.ac.ir استان	جيرفت -كرمان * موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  

  خوابگاه براي دانشجويان غيربومي دارد.	شرايط خوابگاه :
  03443265585		تلفن:	- 4خيابان آزادي كوچه آزادي  -جيرفت		نشاني:

www.erfan.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عرفان  

اينترنت وايرلس استفاده از -3دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد.-2استفاده از اساتيد مجرب و به نام كشوري و استاني. -1		شرايط عمومي :
 ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان.-4در محيط موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي.

شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه  همكاري با بنياد-6پرداخت وام دانشجويي طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.-5
امكان استفاده از فضاهاي ورزشي -8سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيع غذاي گرم با نرخ يارانه اي به دانشجويان.-7ثابت و متغير خانواده هاي شاهد و ايثارگر.

داراي فضاي مناسب،امكانات آموزشي و زيرساخت هاي مورد نياز در -10بدني جنوب شرق كشور. در حال احداث بزرگترين مجموعه آموزشي تربيت-9متعلق به موسسه.
  33243045-46محدوده شهري كرمان. تلفن:

  03433243044, 03433243042, 03433243043		تلفن:	- 57نبش كوچه  -خيابان گلدشت -كرمان	نشاني:
www.aj.ac.ir استان	رفسنجان -جعفري كرمان * موسسه غيرانتفاعي عالمه  

  03434355644		تلفن:	-جنب شهرك نفت -جاده تهران 2كيلومتر -رفسنجان		نشاني:
www.kar.ac.ir استان	واحد رفسنجان – * موسسه غيرانتفاعي كار كرمان 

 خودگردان بصورت دانشجويان كليه براي ذهاب و اياب سرويس داراي -2.  باشد مي رايگان %100 پيوسته كارداني مقطع هاي رشته كليه در تحصيل -1 	شرايط عمومي :
 .  شود مي برگزار جمعه و پنجشنبه روزهاي در االمكان حتي قزوين واحد كار موسسه در پيوسته كارداني مقطع كالسهاي -3.  باشد مي رفسنجان شهر اصلي نقاط از
  باشد مي پسران و دختران جهت خودگردان خوابگاه داراي -5.  باشد مي دانشجويي رفاه صندوق وام ، سرويس سلف داراي -4

  03434355627: دورنگار 03434355625:تلفن -كرمان -يزد كمربنديجاده 4 كيلومتر -رفسنجاننشاني: 
www.kermanihe.ac.ir استان	كرمان * موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 

مدارك  -5ساختمان مدرن و مجهز  -4سلف سرويس(ناهار)  -3اعطاي وام صندوق رفاه  -2سود اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون  -1		شرايط عمومي :
  تخفيف به دانشجويان ممتاز -6التحصيلي مورد تاييد وزارت علوم فارغ

  هاي مورد تاييد شوراي سياستگذاريخوابگاه: معرفي دانشجويان به خوابگاه	شرايط خوابگاه :
, 03433243630, 03433243629		تلفن:	-بعد از پل بازرگاني نرسيده به جاده جوپار سمت راست شهرك دانشگاهي صادقيه  -امام بزرگراه  -كرمان 	نشاني:

03433243631  
 رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مفاخر 	استان 94,183,47,239

  03434256448, 03434266573 ,03434266572		تلفن:	- 5پالك  - 24ابوذر  -خيابان ابوذر  -رفسنجان 		نشاني:
www.mehrkerman.ac.ir استان	كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مهر  

همكاري الزم با بنياد شهيد و  -2درصد شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي شود.  100براي دانشجويان برتر هر رشته بر اساس ضوابط موسسه تا  -1		شرايط عمومي :
  سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس مقررات به عمل مي آيد.امور ايثارگران، 
  دانشجويان دختر غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز معرفي ميگردند	شرايط خوابگاه :

  03433242652, 03433242651, 03433242653	تلفن:	-خيابان سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاري-كرمان 	نشاني:
www.misagh.ac.ir استان	رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي ميثاق  

  باشد.هاي مجهز و سالن ورزشي بزرگ در دست احداث ميها و آزمايشگاهموسسه داراي فضاي آموزشي مناسب و استاندارد، كارگاه	شرايط عمومي :
  03434356675, 03434356766, 03434356765	تلفن:	- رفسنجان، بلوار واليت، جنب دانشگاه پيام نور		نشاني:

p-islamabadgharb.tvu.ac.ir استان	پسران اسالم آباد غرب ايحرفهكرمانشاه * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08345236819, 08345227684	تلفن:	-خيابان شهيد مطهري جنب باغ رضوان  -اسالم آباد غرب		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

p٢ksh.tvu.ac.ir استان	پسران شماره دو كرمانشاه ايحرفهكرمانشاه * آموزشكده فني و  

  نفر 75ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08338438055, 08338438062	تلفن:	-بزرگراه امام حسين (ع) پايين تر از تقاطع غير همسطح الهيه  -كرمانشاه	نشاني:

p١-kermanshah.tvu.ac.ir استان	پسران شماره يك كرمانشاه ايحرفهكرمانشاه * آموزشكده فني و  

  نفر 180ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08337240061	تلفن:	-ميدان فردوسي بلوار شهيد جعفري(كسري) -كرمانشاه 	نشاني:

d-kermanshah.tvu.ac.ir استان	دختران كرمانشاه ايحرفهكرمانشاه * آموزشكده فني و  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08334266670	تلفن:	-شهرك معلم ، فاز يك ، چهار راه رودكي  -كرمانشاه	نشاني:

www.jdku.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

  08331031641, 08331031640, 08331031639	تلفن:	-بهمن  22كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي ، سه راه 	نشاني:
www.zagros.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي زاگرس  

/  %10بنياد شهيد ريگان / تحت پوشش كميته امداد دانشجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شهريه رشته وام اعطا مي گردد و همچنين ( تحت پوشش	شرايط عمومي :
  ) تخفيف شهريه اختصاص مي گردد. %30مقام آسيايي يا جهاني داشته باشن  %10/ ورزشكاركه مقام كشوري داشته باشن  %10/ مخترع  %10ممتاز 
  08337218063, 08337218030		تلفن:	-روبروي بانك ملي  -خيابان شريعتي  -كرمانشاه 	نشاني:

www.kshr.ac.ir استان	كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  

امور ايثارگران معرفي جهت وام به صندوق رفاه دانشجويان با توجه به شرايط اخذ وام از صندوق رفاه دانشجويان. با دانشجوياني كه تحت پشش بنياد شهيد و		شرايط عمومي :
  دشهيد همكاري همه جانبه خواهد شد بادانشجويان تحت پوشش بهزيستي وكميته امداد همكاري الزم به عمل خواهد آمهستند با اخذ نامه از بنياد 

  بصورت خودگردان	شرايط خوابگاه :
  08338267515	تلفن:	-شهرك بهداري  -الهيه  -كرمانشاه 	نشاني:

www.kabirgharb.ac.ir استان	كرمانشاه -غرب كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي كبير  

صدور  -تخفيف شهريه براي دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره)  -رايگان براي دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد  %100تحصيل 	شرايط عمومي :
برگزاري كالس براي دانشجويان شاغل در ساعات  -تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -سلف سرويس و يارانه غذايي -مدرك تحصيلي تحت نظارت دانشگاه رازي 

هاي آموزشي و تخصصي و ارايه گواهينامه برگزاري كارگاه -اينترنت رايگان ويژه دانشجويان  -تخفيف شهريه براي دانشجويان منتخب ورزشي ، علمي و ...  -غيراداري 
  نام انجام داده اند تخفيف شهريه ثابت ترم اول براي دانشجوياني كه حضوري ثبت %50 -معتبر 

  خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه :
  08334230924	تلفن:	-جنب كتابخانه عالمه طباطبايي  -متري رفاه  20خيابان  -كارمندان  -كرمانشاه 	نشاني:

p-yasouj.tvu.ac.ir استان	پسران ياسوج ايحرفهكهگيلويه و بويراحمد * آموزشكده فني و  

  نفر 250ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07433338769, 07433332065		تلفن:	-ميدان جهاد جاده شرف آباد  -ياسوج	نشاني:

d-yasouj.tvu.ac.ir استان	دختران ياسوج ايحرفهكهگيلويه و بويراحمد * آموزشكده فني و  

  نفر 120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07433335006, 07413333375		تلفن:	-پشت اداره گذرنامه شرف آباد ـ  -ياسوج	نشاني:

www.dana.ac.ir استان	ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي دانا  

  موسسه به نفرات برتر هر رشته در هر ترم تحصيلي مطابق با موصوبه شوراي آموزشي تخفيف شهريه اعمال خواهد كرد.	شرايط عمومي :
  خوابگاه به صورت خودگردان تحت مراقبت حراست موسسه موجود است.	خوابگاه :شرايط 
  07433229448	تلفن:	-نبش تقاطع دوم -فرعي ده  -خيابان ابن سينا  -پشت ترمينال قديم يا سيزده آبان -نرسيده به ميدان معلم -ياسوج	نشاني:

farazuast.com/ استان	گچساران -اعي فراز كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتف 

  تخفيف شهريه براي دانشجويان خانواده هاي شهدا و ايثارگر و تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي-2امكان تقسيط شهريه  -1	شرايط عمومي :
  07432321604		تلفن:	- 2كوچه دريا  -پازنان -فلكه سه راهي -گچساران	نشاني:

p-aliabadkatool.tvu.ac.ir استان	آباد كتولپسران علي ايحرفهگلستان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01734221409	تلفن:	-خيابان هنرستان  -علي آباد كتول		نشاني:

p-gorgan.tvu.ac.ir استان	پسران گرگان ايحرفهگلستان * آموزشكده فني و  

  نفر 60دولتي ظرفيت خوابگاه 	شرايط خوابگاه :
  01732440612, 01732430322		تلفن:	-انتهاي خيابان شهيد رجايي جنب كانون طه 		نشاني:

golestan.tvu.ac.ir استان	دختران گرگان ايحرفهگلستان * آموزشكده فني و  

  نفر 110ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01732156731, 01732126338	تلفن:		- 4شهرك امام كوچه نهضت  -گرگان	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

d-gonbad.tvu.ac.ir استان	دختران گنبد ايحرفهگلستان * آموزشكده فني و  

  امكانات رفاهي مانند سالن ورزشي و سالن آمفي تياتر موجود است	شرايط عمومي :
  نفر 70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  01733553506		تلفن:	-شيرازي انتهاي كمربندي شهيد صياد  -گنبد	نشاني:
p-kordkuy.tvu.ac.ir استان	امام علي(ع) -پسران كردكوي  ايحرفهگلستان * دانشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01734334256, 01734327797		تلفن:	-باالتر از شهرك فرهنگيان  -بلوار دانشگاه  -كردكوي	نشاني:

www.hakim-jorjani.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  

تخفيف شهريه براي كليه دانشجويان ممتاز  -3تخفيف در شهريه ثابت و متغير براي كليه دانشجويان  -2يك وعده غذاي گرم در روز براي دانشجويان  -1	شرايط عمومي :
اعزام  -7تخفيف شهريه براي قهرمانان ورزشي -6تقسيط در پرداخت شهريه  -5شهريه دانشجويي در هر ترم براي كليه دانشجويان  وام -4هر رشته در هر سال تحصيلي 

  برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي -8تيم هاي ورزشي به مسابقات مختلف 
  01732171097, 01732171096, 01732171045		تلفن:	-انتهاي بلوار نيايش شرقي  - 18و  16بين ويالي  -شهرك ويالشهر -گرگان 	نشاني:

www.shgol.ac.ir استان	گنبدكاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  

شهريه،  پرداخت قسطي شهريه ، وام شهريه اختصاصي دانشگاه (بدون سود ، بدون ضامن ، يك ساله) ، وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي، تنوع در تخفيف	شرايط عمومي :
%به باال، مشاوره تحصيلي رايگان، مشاوره رايگان، پاركينگ اختصاصي، سرويس رفت و برگشت به دانشگاه رايگان، كتابخانه  25تحصيل رايگان خانواده شهدا و جانبازان 

  09115275615و 09387132584موبايل : 17-01733383813مركزي غني از كتب مورد نياز،كادر آموزشي با تجربه تلفن: 
  01733383812, 01733383811, 01733383810		تلفن:	-روبروي سيلو  -باالتر از بازار روس-خيابان امام خميني جنوبي -گنبدكاووس	نشاني:

www.shamsgonbad.ac.ir استان	گنبد كاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شمس  

سرويس اياب و  -2درصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايند. 50تا  20 -1		شرايط عمومي :
نشجويي تعلق مي گيرد. وام شهريه، به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دا -3ذهاب از مركز شهر به موسسه و بالعكس به صورت رايگان است. 

در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم به  -5وام قرض الحسنه بلندمدت شهريه از منابع داخلي دانشگاه براي دانشجويان قابل پرداخت است.  -4
با توجه به قطب فعاليت هاي ورزشي  -6باشند.  18داراي حداقل معدل درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه  10و  20،  30ترتيب معادل 

عالوه بر خانواده هاي معظم شهدا  -7بودن اين مركز آموزش عالي، قهرمانان ورزشي در رده هاي ملي، آسيايي و بين المللي از تخفيفات ويژه در شهريه برخوردار مي شوند. 
ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي  -8ميته امداد و بهزيستي نيز از تخفيفات ويژه در شهريه ثابت برخوردار مي شوند. و جانبازان، خانواده هاي محترم تحت پوشش ك

، شي سرپوشيده، سالن همايشاين موسسه عبارتند از: استخر سرپوشيده شامل استخر قهرماني و سونا و جكوزي و آبدرماني و آزمايشگاه ورزشي، باشگاه بدنسازي، سالن ورز
گاه ها، مركز رشد فناوري هاي نوين سالن سينما، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رايانه اي، ساختمان مستقل آزمايشگاه ها و كار

ي از بهترين جاذبه هاي گردشگري شهرستان و جنب موقعيت اين موسسه در يك -9با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي 
  09368952005و 09114172005و  09114172004درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده اي را براي تحصيل فراهم آورده است. روابط عمومي: 

  01733389716, 01733389715, 01733389714		تلفن:	- 4971817615كدپستي:  -جنب درياچه مصنوعي  -پارك شادي  -بلوار شادي  -گنبدكاوس 	نشاني:
www.fakhrodin-ag.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  

  01733235706	تلفن:	-گرگان خيابان وليعصر پنج آذر آذر سوم 	نشاني:
www.golestan.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي گلستان  

)پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان. 2) براي دانشجويان رتبه اول هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد. 1	شرايط عمومي :
)اين موسسه داراي سايت رايانه، كتابخانه 6ول ترم. )تقسيط پرداخت شهريه در ط5)بيمه حوادث كليه دانشجويان4)پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد. 3

  الكترونيكي، مي باشد.
  موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد.	شرايط خوابگاه :

  01732627342, 01732627341, 01732627340	تلفن:	-گرگان، بلوار شهيد كالنتري(كمربندي) شهرك شهريار، روبروي پارك 	نشاني:
www.lameigorgani.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  

تحصيل شروع ) وام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از 1	شرايط عمومي :
) ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين 3صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه (تخفيف شهريه و...) وام  2مي شود (

) داراي فضاي مناسب 6صد در 25) تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا 5) حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي ، پژوهشي 4المللي براساس ضوابط موسسه 
مترمربع شامل كال س ها، آتليه ها، سايت هاي كامپيوتري، كارگاه ها و آزمايشگاه هاي تخصصي سالن اختصاصي (استيجاري)  6000آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود 

  جهت تمرين و آمادگي دانشجويان براي شركت در مسابقات استاني و ملي
  داراي خوابگاه خودگران است.موسسه 	شرايط خوابگاه :

  01732627952, 01732627951, 01732627958		تلفن:	- 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام -بلوار شهيد كالنتري -گرگان	نشاني:
www.loghmanhakim.ac.ir استان	آق قال گلستان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  

  01734528612		تلفن:	-روبروي پارك  -متري شهيد فهميده  20خيابان  -خرمشهرمتري  30خيابان  -آق قال		نشاني:
www.mirdamad.ac.ir استان	گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  

  خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :
  01732471321		تلفن:	- 4گرگان خيابان ولي عصر جنب عدالت 	نشاني:
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www.miladgihe.ac.ir استان	مينودشت -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  

  موسسه غير انتفاعي در منطقه شرق استان گلستان مي باشد	شرايط عمومي :
  خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :

  01735231985		تلفن:	-نبش بلوار الغدير  -خيابان كمربندي  -مينودشت 	نشاني:
p-astaneashrafiye.tvu.ac.ir استان	امام صادق(ع) -پسران آستانه اشرفيه  ايحرفهگيالن * آموزشكده فني و  

آزمايشگاه و كارگاه كامل مخصوص رشته هاي  25سايت كامل مخصوص رشته كامپيوتر و تعداد  5وري و داشتن ئكالس دروس ت 25دارا بودن تعداد 	شرايط عمومي :
  ساختمان ، برق و الكترونيك.

  نفر 120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01341122017		تلفن:	-جاده كياشهر  3كيلومتر  -آستانه اشرفيه		نشاني:

p-anzali.tvu.ac.ir استان	پسران بندرانزلي ايحرفهگيالن * آموزشكده فني و  

  نفر 92ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01344401811		تلفن:	-پيشوايي بلوار آيت اله  -غازيان -بندر انزلي		نشاني:

p-roodbar.tvu.ac.ir استان	پسران رستم آباد رودبار ايحرفهگيالن * آموزشكده فني و  

  نفر 120ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01334672157		تلفن:	-بلوار وليعصر (عج)  -رستم آباد		نشاني:

p-rasht.tvu.ac.ir استان	پسران رشت ايحرفهگيالن * آموزشكده فني و  

  داراي دو خوابگاه شهيد توچا و شهيد خرسندي -نفر  150ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01333426533, 01333441647	تلفن:	-جاده الكان بعد از ايران برك  4فلكه گاز كيلومتر -رشت		نشاني:

p-lahijan.tvu.ac.ir استان	پسران الهيجان ايحرفهگيالن * آموزشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01342223088	تلفن:	-خيابان كاشف شرقي بعد از خيابان تربيت معلم  -الهيجان		نشاني:

d-rasht.tvu.ac.ir استان	دختران رشت ايحرفهگيالن * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01333427571		تلفن:	-شهرك سيد احمد خميني  -بلوار پروفسور سميعي  -بلوار الكان  -رشت		نشاني:

p-somesara.tvu.ac.ir استان	سراپسران صومعه  ايحرفهگيالن * دانشكده فني و  

هكتار در محدوده شهر با فضاي سبز و خوش  3استان گيالن است كه در مساحتي حدود  ايحرفهصومعه سرا، تنها دانشكده فني و  ايحرفهدانشكده فني و 	شرايط عمومي :
  .سايت كامپيوتر،سالن كتابخانه، سالن ورزشي، سلف سرويس و ... پذيراي دانشجويان گرامي مي باشد 4آزمايشگاه،  8كارگاه و  8آب و ها با 

  داراي ساختمان خوابگاه جهت اسكان دانشجويان غير بومي مي باشد. -نفر  58ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01344328224, 01344328223	تلفن:	-خيابان معلم  -خيابان بهشت زينبيه  -بلوار وليعصر(عج)  -صومعه سرا	نشاني:

www.ahrar.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي احرار  

امكان تقسيط  -3تسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجويان مطابق مقررات صندوق رفاه  -2دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردارخواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
به دارندگان  -5يان سهميه شاهد و ايثارگر همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجو -4شهريه در طول ترم براي كليه دانشجويان 

استفاده از تسهيالت بيمه  -7ارايه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و.... توسط مشاور موسسه  -6شود. مقام ورزشي كشوري، استاني و منطقه اي تخيف ورزشي داده مي
  حوادث در طول دوره تحصيل در اين موسسه

  01332439113, 01332439120	تلفن:	-برك شهرك سيد احمد خميني (ره)  -بعد از كارخانه ايران -بلوار پروفسور سميعي -بلوار الكان  -رشت		نشاني:
www.andishmand.ac.ir استان	الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انديشمند  

  01342445317	تلفن:	-خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد  -الهيجان 		نشاني:
www.jdrasht.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

امكان تقسط شهريه براي كليه -2شود. شهريه ثابت تخفيف داده مي %50نامه هاي اول تا سوم هر ورودي مطابق آييندر پايان هر نيمسال به رتبه-1		شرايط عمومي :
هاي اول تا سوم كسب نمايند تخفيف در ها و موسسات آموزش عالي مقامدر مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه -3دانشجويان وجود دارد. 

  تحقيقات فناوري وام دانشجويي پرداخت خواهد شد . نامه در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه وزارت علوم ومطابق آيين -4شود. شهريه داده مي
  گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد.موسسه هيچ	: شرايط خوابگاه

, 01333465557	تلفن:	-مجتمع آموزشي و پژوهشي جهاد دانشگاهي گيالن  -بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل تالشان  -بلوار الكان -رشت-گيالن	نشاني:
01333448995 ,01333448996  

www.damoon.ac.ir استان	فومن -غيرانتفاعي دامون گيالن * موسسه  

  ندارد	شرايط خوابگاه :
  01334725042	تلفن:	- ييبلوار خرمشهر جنب اداره آب و فاضالب روستا -فومن	نشاني:

www.deylaman.ac.ir استان	الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي ديلمان  

  تاكنون در رشته هاي مختلف اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. 84اين موسسه از سال  	شرايط عمومي :
, 01342245500	تلفن:	- 44145-1174صندوق پستي  -باالتر از كوچه يكم  -خيابان استخر معين -ميدان ابريشم  -ابتداي ورودي الهيجان 		نشاني:

01342245501 ,01342245502  
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www.rahbordshomal.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  

همكار ي الزم موسسه جهت معرفي -3برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي. -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم. -1		شرايط عمومي :
طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور -6ارايه تسهيالت به متقاضيان وام صندوق رفاه دانشجويان. -5تقسيط شهريه در طول ترم. -4دانشجويان به خوابگاههاي خودگران. 

يك داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از -8داشتن فضاي بسيار مناسب. -7.  %25درصدي ) فرزندان شهيد و آزاده و جانباز باالي  100ايثارگران ( تخفيف 
ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان -11سايت مجهز به رايانه. -10كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي. -9وعده غذاي گرم. 

  در مركز مشاوره موسسه.
  01333440333, 01333440555, 01333425515		تلفن:	-متر باالتر از پل طالشان  500رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، 		نشاني:

www.tusd.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  

تخفيف شهريه ثابت براي رتبه هاي اول -2تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند. -1		شرايط عمومي :
به دانشجويان يك -5به دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پرداخت شهريه (صندوق رفاه دانشجويان) تعلق خواهد گرفت. -4تقسيط شهريه در طول ترم. -3رشته. هر 

طرف قرارداد با بنياد -7ن. همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردا-6نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد. 
  درصد. 25درصدي) فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 100شهيد و ايثارگران(تخفيف

  01332220918, 01332241663	تلفن:	- 41536-64389كدپستي:  -رشت، خيابان سعدي، كوچه آفاق 		نشاني:
www.ghadir.ac.ir استان	لنگرود -گيالن * موسسه غيرانتفاعي قدير  

  01342565125		تلفن:	-خيابان شهيد شيخي  -بلوار كشاورز  -لنگرود 		نشاني:
www.kadous.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كادوس  

 01333236921و  01333265148تلفن  4134713599كدپستي  -48پالك  -نرسيده به سه راه معلم -خيابان سعدي -رشت -نشاني: گيالن	شرايط عمومي :
ه از تخفيف دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل در موسس -2امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه در هر نيمسال تا مبلغ ده ميليون ريال  -1

 يابد.بر اساس مصوبه هيأت امنا افزايش مي 1400-1401شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -3بهره مند مي شوند.  %35در شهريه ثابت تا سقف 
  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر	شرايط خوابگاه :

  01333265148, 01333236921	تلفن:	- 48سعدي، نرسيده به سه راه معلم، پالك رشت، خيابان 		نشاني:
www.kooshyar.ac.ir استان	رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كوشيار  

تخفيف در شهريه داده خواهد به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني  -1	شرايط عمومي :
به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس  -3تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد  -2شد 

به دانشجويان فرزند  -6يان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد كليه دانشجو -5دانشجويان مي توانند از وام شهريه برخوردار شوند  -4موسسه ارايه مي گردد 
درصد طبق مصوبه داخلي هيات 25درصد شهريه و به فرزندان جانباز كمتر از 100درصد طبق قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف 25شهيد،آزاده و جانبازباالي 

  امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت پوشش بهزيستي كشور. -7ته مي شود رييسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرف
  تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد	شرايط خوابگاه :

  01332124053, 01332124498, 01333124497		تلفن:	- 4163914389كدپستي  - 86رشت، گلسار، انتهاي خيابان 		نشاني:
www.gil.ac.ir استان	رودبار -گيالن * موسسه غيرانتفاعي گيل  

يوتري داراي فضاي مناسب آموزشي ، كالسهاي مجهز به ابزارهاي آموزشي جديد ، كارگاه آموزشي ساخت وتوليد.كارگاه آموزشي اتوماتيك و سايت كامپ -1		شرايط عمومي :
متر 20000هزار متر مربع و شامل  50محوطه موسسه  -3،خوابگاه و سلف سرويس و سالن ورزشي منحصر بفردي پيش بيني شده است.به منظور رفاه دانشجويان  -2است.

  01334672257-01334675447فضاي آموزشي ، كارگاه هاي مجهز و فني و مهندسي و خوابگاه مي باشد. تماس:
  01334674613		تلفن:	- انتهاي بلوار وليعصر -شهر رستم آباد  -رودبار 		نشاني:

www.mehrastan.ac.ir استان	آستانه اشرفيه -گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  

اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي علمي، شاداب و جذاب با كليه امكانات آموزشي و اين موسسه با كادر هيات علمي برجسته و مجرب در مجموعه-1	شرايط عمومي :
سه به دانشجويان ممتاز بر اساس موس -2باشد. آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزشي، رستوران، بوفه و ... آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي

توانند براي پرداخت شهريه از وام صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات دهد. هچنين دانشجويان ميدرصد تخفيف شهريه ارايه مي 50تا  30مصوبه هيات موسس از 
يان تحت حمايت بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان هاي الزم را با دانشجوموسسه جهت اخذ شهريه همكاري -3و فناوري استفاده نمايند. 

  013-42166103-4باشد. تلفن : مي LMSموسسه مجهز به نرم افزارهاي آموزش الكترونيك  -4دهد. بهزيستي انجام مي
  01342166102, 01342166101, 01342166100		تلفن:	-بلوار دانشگاه  -آستانه اشرفيه 		نشاني:

www.mehraeen.ac.ir استان	گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 

اعمال  -2درصدي براي معدل (ج) در هر رشته و هر ترم.  10درصدي براي معدل (ب) و  30درصدي براي معدل (الف)،  50تخفيف شهريه ممتازين  -1	شرايط عمومي :
درصد براي قهرمانان  100تخفيف شهريه تا سقف  -3دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولين الويت انتخاب رشته خود درج نمايند. درصد تخفيف شهريه براي  10

بيش از يك  هايي كهدرصد براي خانواده 27تخفيف تا سقف  -4هاي ورزشي و المپيادهاي علمي به ويژه دانشجوياني كه در دوران تحصيل افتخارآفريني نمايند. رشته
كليه دانشجويان در طول دوران تحصيل تحت  -6امكان تقسيط شهريه براي شاغلين و در نظر گرفتن تسهيالت مالي براي ساير دانشجويان.  -5دانشجو در موسسه دارند. 

فراهم بودن  -8باشد. هاي ورزشي مجهز ميرداد با سالنموسسه داراي امكاناتي از قبيل سايت كامپيوتر، كتابخانه و طرف قرا -7پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 
  امكان يك وعده غذاي گرم (ناهار) با قيمت دانشجويي.

  01344400271		تلفن:	-بندرانزلي، منطقه آزاد انزلي، طالب آباد، بوستان يكم 		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

p-borujerd.tvu.ac.ir استان	پسران بروجرد ايحرفهلرستان * آموزشكده فني و  

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06642508830		تلفن:	-جنب هنرستان چرخكار -جاده گلدشت		نشاني:

lorestan.tvu.ac.ir استان	پسران خرم آباد ايحرفهلرستان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06633120567		تلفن:	-تهران شهرك دانشگاهي كمالوند جاده  5كيلومتر  -خرم آباد		نشاني:

p-doroud.tvu.ac.ir استان	پسران دورود ايحرفهلرستان * آموزشكده فني و  

دانشجويان گرامي از داراي محيطي دلنشين، كارگاه ها و آزمايشگاه هاي مجهز، اساتيد با تجربه، خوابگاه نوسازي شده و امكانات رفاهي مناسب پذيراي 	شرايط عمومي :
  سراسر كشور عزيزمان مي باشد.

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06643232800, 06643233900	تلفن:	-پشت كارخانه آرد  -بروجرد -جاده دورود  3كيلومتر 	نشاني:

d-boroujerd.tvu.ac.ir استان	دختران بروجرد ايحرفهلرستان * آموزشكده فني و  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06642504371	تلفن:	-انتهاي خيابان رودكي خيابان شهيد مهرافزون  -بروجرد		نشاني:

khoramabad.tvu.ac.ir استان	دختران خرم اباد ايحرفهلرستان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  06633120545, 06633120552		تلفن:	-جاده تهران شهرك دانشگاهي كمالوند نرسيده به دانشگاه آزاد 6كيلومتر -آبادخرم 		نشاني:

www.afarinesh.ac.ir استان	بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 

دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف ويژه شهريه -2باشند شهريه برخوردارميشدگان المپيادها و جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه پذيرفته-1		شرايط عمومي :
توانند از مزاياي وام شهريه اختصاص دانشجويان در هر ترم مي- 4باشند هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار ميخانواده-3برخوردار خواهند شد 

دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك -6كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند  -5م برخوردارشوند يافته از صندوق رفاه وزارت علو
هر روز  دانشجويان -7درصد برخوردار خواهند شد  20كنند از تخفيف شهريه تا سقف كه به طور همزمان در اين موسسه تحصيل مي(برادر، خواهر، فرزند و همسر) مادامي

  شوند.از وعده غذايي گرم (ناهار) با قيمت دانشجويي در سالن غذاخوري بهرمند مي
  06642468255, 06642458397	تلفن:	-كوي وليعصر -اسالم آباد شمالي-بروجرد، جاده كمربندي 		نشاني:

www.juyandeganelm.ac.ir استان	كوهدشت -لرستان * موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  

  اعمال تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز هر رشته و هر ورودي -2اعطاي وام دانشجويي به دانشجويان متقاضي  -1	شرايط عمومي :
  باشند.ميهاي خودگردان داراي مجوز سطح شهرستان براي رفاه دانشجويان غيربومي كه داراي كليه امكانات رفاهي نيز عقد قرارداد با خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  06632640033	تلفن:	-كوهدشت، ميدان قدس، خيابان ارشاد، طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد 	نشاني:
www.yasinihebrj.ac.ir استان	بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي ياسين  

  خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :
  06642459040	تلفن: - ينساج يروبرو-يواقع در جاده كمربند -بروجرد نشني: 

p-amol.tvu.ac.ir استان	عالمه حسن زاده آملي -پسران آمل  ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  نفر 70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01143140622		تلفن:	-محمودآباد بعد از دو راهي اوجي آباد  5كيلومتر  -آمل		نشاني:

p-babol.tvu.ac.ir استان	پسران بابل ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01132348002, 01132348005		تلفن:	-خيابان دانشجو -ميدان اميرپازواري-اميركال -بابل		نشاني:

p-behshahr.tvu.ac.ir استان	پسران بهشهر ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  نفر 45ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه : شرايط
  01134576440	تلفن:	-كوچه پويندگان  -خيابان قايم  -ميدان قايم  -بهشهر		نشاني:

p-ramsar.tvu.ac.ir استان	مالصدرا -پسران رامسر  ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  نفر 40ظرفيت خوابگاه استيجاري 	شرايط خوابگاه :
  01155244521, 01155244541		تلفن:	-باغ ملي  -رامسر		نشاني:

p٢-sari.tvu.ac.ir استان	پسران شماره دو ساري ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  01133352007	تلفن:		-سه راه جويبار جنب دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -ساري	نشاني:
noshahr.tvu.ac.ir استان	پسران نوشهر ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  01152055211, 01152055210, 01152355799		تلفن:	-مزگا جنب دانشگاه فرهنگيان  -جاده نور  5كيلومتر  -نوشهر		نشاني:

d-amol.tvu.ac.ir استان	توحيد -دختران آمل  ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01143123955, 01143124001	تلفن:	-امام زاده عبدا.. بعد از حرم -هشت كيلومتري جاده هراز	نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

d-babol.tvu.ac.ir استان	دختران بابل ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  01132203753		تلفن:	-كوچه استخر وليعصر(عج)، مقابل تكيه سيدجالل كمربندي شرقي ،  -بابل		نشاني:
d-sari.tvu.ac.ir استان	دختران ساري ايحرفهمازندران * آموزشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01133434366	تلفن:	-جاده ساري نكاء روبروي پل سمسكنده  5كيلومتر -ساري	نشاني:

k-sari.tvu.ac.ir استان	مازندران * آموزشكده كشاورزي پسران ساري 

  نفر 80ظرفيت خوابگاه استيجاري 	شرايط خوابگاه :
  01133137079	تلفن:	-اتوبان ساري به قايمشهر  5كيلومتر  -ساري 	نشاني:

maztc.tvu.ac.ir استان	امام محمدباقر(ع) -پسران ساري  ايحرفهمازندران * دانشكده فني و  

  نفر 128ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01133240744, 01133032851	تلفن:	-بلوار خزر ، خيابان شهيد استاد مطهري  -ساري	نشاني:

dfm.tvu.ac.ir استان	پسران محموداباد ايحرفهمازندران * دانشكده فني و  

داراي تجهيزات فوق العاده  -در محيط دانشكده تنها دانشكده كشور كه داراي شبيه ساز دريايي هست  -زيبا و دلنشين و همجواري با دريا داراي فضايي 	شرايط عمومي :
  در رشته برق و الكترونيك و مابقي رشته ها

  117داخلي  01144748841-4از دريا بنا شده. شماره تماس:  متري 60داراي خوابگاه در محيط دانشكده با فاصله  -نفر  70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  01144748841		تلفن:	-بلوار شهداي نفتكش  -خيابان آزادي  -محمودآباد	نشاني:

www.shomal.ac.ir استان	آمل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي شمال  

به -2براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود. دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي درهرسال تحصيلي-1		شرايط عمومي :
داوطلبان براي كسب اطالعات  -4دراولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد. -3دانشجويان متقاضي تسهيالت بانكي قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت 

  ه نمايند.بيشتر مي توانند به تارنماي دانشگاه مراجع
  آورد. دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي دفترتهيه مسكن دانشجو واقع دردانشگاه دراين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد	شرايط خوابگاه :

  01144203713, 01144203710		تلفن:	-تهران)، سه راهي امامزاده عبداهللا (ع) -جاده هراز (آمل 5آمل، كيلومتر 		نشاني:
www.mohaddes.ac.ir استان	نور -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  

  باشد.دانشگاه داراي خوابگاه خواهران مي	شرايط خوابگاه :
  01144511860	تلفن:	-شهرستان نور، خيابان شيخ فضل ا... نوري، ابتداي محور نور به چمستان 	نشاني:

www.abanharaz.com استان	آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  

تخصيص وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت - 2به نفرات ممتاز هر نيمسال بر اساس مصوبه شوراي آموزشي تخفيف شهريه داده خواهد شد. - 1		شرايط عمومي :
  طول تحصيلتقسيط شهريه در -3علـوم، تحقيقات و فناوري 

  01144296838, 01144296835, 01144298626		تلفن:	-كوچه تختي (سمت چپ)  - 29انتهاي دريا  -خيابان طالب آملي  -آمل		نشاني:
www.amol.ac.ir استان	مازندران * موسسه غيرانتفاعي آمل 

  برخورداري دانشجو از وام	شرايط عمومي :
  خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :

  01144152697, 01144152694, 01144152693		تلفن:	- 20پالك  -خيابان فياض بخش  -بلوار طالب آملي  -آمل 		نشاني:
www.aihe.ac.ir استان	تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آيندگان  

  01154288853, 01154288852, 01154288851		تلفن:	-تنكابن، خيابان فردوسي غربي، جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري 	نشاني:
www.adib-mazandaran.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  

به دانشجويان با شرايط  -2شود. در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي -1		شرايط عمومي :
شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت -4شود. اي داده ميبه دانشجويان غذاي يارانه -3گيرد. الزم وام تعلق مي

هاي برتر هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبهبه دانشجوياني كه در رشته -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -5پذيرد. و ايثارگران انجام مي
امكان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد.  -7شود. كشوري يا استاني را كسب نمايند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي

 افزارهاي الزم جهت برگزاريموسسه آموزش عالي اديب مازندران داراي نرم -9باشد. موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشجويان مي -8
  خوابگاه خواهران در داخل موسسه مي باشد كه دوره غير كرونا قابل استفاده مي باشد. اين موسسه داراي	شرايط خوابگاه :

  01133033943, 01133033942, 01133033941	تلفن:	-جاده فرح آباد  6كيلومتر  -ساري 	نشاني:
www.andishesazan.ac.ir استان	نكا -مازندران * موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  

تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم در هر ترم  -2ارايه غذاي گرم براي دانشجويان در موسسه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت علوم  -1		شرايط عمومي :
درصد شهريه ثابت در ترم اول بهره مند خواهند  30دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف  - 3تحصيلي در گروه آموزشي مربوطه 

كليه دانشجويان از امكانات رفاهي  -6تقسيط كل شهريه از ابتداي ثبت نام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل  -5اينترنت پرسرعت (رايگان) براي همه دانشجويان  -4شد 
تقدير از دانشجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و  - 7و پژوهشي در هرسال برخوردار مي باشند  شامل اعزام به سفر راهيان نور و اردوهاي علمي و تفريحي ، زيارتي

پرداخت  -9درصد درهر ترم تحصيلي.  20دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند از تخفيف شهريه ثابت  -8پژوهشي در پايان هرسال با اهداي جوايز 
جهت اطالعات  -11تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران  -10صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام دانشجويي از طريق 

  بيشتر به سايت موسسه به نشاني وبگاه مراجعه نماييد.
  درصد در ترم تحصيلي مربوطه 20خودگردان به دانشجويان ممتاز به ميزان تخفيف هزينه خوابگاه  -2خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر  -1	شرايط خوابگاه :

  01134738540, 01134742444, 01134746689		تلفن:	-جنب بانك ملي شعبه امامت  -خيابان انقالب  -نكا		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.parsa.ac.ir استان	بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پارسا  

  نمايد.هاي خودگردان نسبت به اسكان دانشجويان اقدام ميمعرفي افراد به خوابگاه موسسه با	شرايط خوابگاه :
  01135250682		تلفن:	- 11بابلسر بلوار شهيد شريفي خيابان شهيد كهن كوچه شهيد محمد حسين پور پالك		نشاني:

www.heip.ac.ir استان	فريدونكنار -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پرديسان  

به  -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  30−40−50دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  -1	عمومي :شرايط 
سط واحد مشاوره موسسه ارايه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان تو -3دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت. 

تقسيط  -7ارايه اينترنت پرسرعت رايگان براي تمام دانشجويان  -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -5شود. اي داده ميبه دانشجويان غذاي يارانه −4
  ر ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگرهمكاري با بنياد شهيد و امو -8نام و انتخاب واح تا پايان تحصيل كل شهريه از ابتداي ثبت

  موسسه هيچگونه تعهدي جهت تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه :
  01135652139	تلفن:	-خيابان امام  -فريدونكنار	نشاني:

www.pd.ac.ir استان	چالوس -ويندگان دانش مازندران * موسسه غيرانتفاعي پ 

دانشجويان براي  -2به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد . -1		شرايط عمومي :
انشجويان يك به د-3) استفاده نمايند . پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه 

همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان -4نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي شود . 
تقدير از دانشجوياني كه در المپياد -8رخورداري دانشجويان ار بيمه حوادث ب-7اردوهاي علمي دانشجويي -6پرداخت شهريه به صورت اقساطي -5شاهد و ايثارگران 

  تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده-9ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند . 
  صورت خوگردان معرفي خواهند شد . دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به	شرايط خوابگاه :

  01152217626		تلفن:	-كوچه فلسطين  -شهريور  17خيابان  -ميدان معلم  -چالوس 		نشاني:
www.tajanihe.ac.ir استان	قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي تجن  

اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند، از تخفيف شهريه داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و آزاد  -1		شرايط عمومي :
همكاري با بنياد شهيد و  -3شود. براي دانشجويان برتر علمي (در هر رشته تحصيلي)، تخفيف شهريه در نظرگرفته مي -2در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد. 

ارايه  -4با ارايه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان.  %25شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي امور ايثارگران در خصوص پرداخت 
تحصيلي، روانشناختي،  مندي دانشجويان از مشاورينبهره -5تسهيالت وام كمك هزينه شهريه صندوق رفاه با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل به دانشجويان متقاضي. 

دسترسي آسان، تجهيزات و امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي  -7غذاي ناهار با نرخ مصوب صندوق رفاه وزارت علوم براي دانشجويان.  -6بهداشتي مجرب بصورت رايگان. 
اعطاي دانشنامه رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و  -8حل موسسه. سيم در مهاي مورد نياز و اينترنت بيهاي مختلف، كتابخانه و سايت كامپيوتر با رايانهدر رشته

كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. براي اطالعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني  -9آموختگان فناوري به دانش
  فوق مراجعه فرماييد.

  خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر غيربومي	شرايط خوابگاه :
  01142040290	تلفن:	- 47668 – 74851كدپستي:  -ميدان جانبازان -قايمشهر	نشاني:

www.ihetohid.ac.ir استان	گلوگاه مازندران -مازندران * موسسه غيرانتفاعي توحيد  

  سرويس تخفيف به رتبه هاي اول تا سوم هر رشته سلف -انتشارات  -اينترنت رايگان 	شرايط عمومي :
  01134661062		تلفن:	-جاده گلوگاه به بهشهر  3كيلومتر  -شهرستان گلوگاه 	نشاني:

www.khazar.ac.ir استان	محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي خزر  

غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي  -1		شرايط عمومي :
درصد تخفيف شهريه ثابت  40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانش آموزان با معدل ديپلم  -2مند خواهند شد. درصد بهره 25و  35، 45ترم اول به ميزان 
 اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد.باشند از مزاياي ويژه500دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور كمتر از -3خواهند شد.  ترم اول برخوردار

توانند از ن متقاضي ميكليه دانشجويا -5دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد.  -4
درصد شهريه ثابت نيمسال  35،50، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت -6يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند 

به دانشجوياني كه به نمايندگي  -8متغير فرزندان شهيد و ايثارگران  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و -7بعد معاف خواهند بود. 
 هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.ها و موسسات آموزش عالي مقاماز موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه

سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... بر اساس هاي كم درآمد و بيشاهد و آزادگان، خانوادهحافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان  -9
  سيم) در موسسه به صورت رايگاندارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي -10ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 

  دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت. به كليه	شرايط خوابگاه :
  01144736205, 01144736203		تلفن:	-خيابان درياي نوزدهم  -خيابان آزادي  -محمودآباد 	نشاني:

www.rahedanesh.ac.ir استان	بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راه دانش  

دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان  -3ويژه براي دانشجويان ممتاز در كليه رشته ها در هر سال تخفيف  -2درصد  4وام شهريه با نرخ  -1		شرايط عمومي :
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان  -5تخفيف شهريه براي خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگر  -4معرفي مي شوند. 

اول تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي  -6يثارگر شهيد و ا
نتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم ا -7تا سوم را كسب نمايند. 

  6-32379912تلفن:  47157-47441برخوردار خواهند شد. كدپستي:
  دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند.	شرايط خوابگاه :

  01132379913	تلفن:	-خيابان تربيت معلم -چهارراه معتمدي -ميدان شهيد بزاز-كمربندي شرقي-بابل		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.rnsari.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  

داوطلباني كه ميان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب كرده باشد  -2تخفيف شهريه براي رتبه اول تا سوم.-1		شرايط عمومي :
ارايه تسهيالت وام صندوق رفاه وزارت علوم به دانشجو متقاضي.  -4برخورداري كليه دانشجويان از بيمه حوادث دانشجويي.  -3برخوردار خواهند شد. از تخفيف شهريه 

  غذاي گرم در سلف سرويس موسسه به قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. -5
  01133136801	تلفن:	-( شرفدار كال سفلي ) جاده ساري به قايمشهر، جنب هتل نويد  5ساري، كيلومتر 	نشاني:

www.rahman.ac.ir استان	رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رحمان  

)دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از خوابگاه خواهران موسسه 2)نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند.1		شرايط عمومي :
ان تحت پوشش بنياد شهيد،كميته )دانشجوي4)دانشجويان متقاضي وام دانشجويي مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند.3استفاده نمايند.

)امكان استفاده از يك وعده غذاي 6)كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد.5امدادوبهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
 wifi)استفاده از خدمات اينترنت 8بين المللي با همكاري ارگان هاي ذيربط )ارايه كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر7گرم(نهار) براي دانشجويان وجود دارد.

) استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه 11)ار ايه خدمات مشاوره تحصيلي،خانواده و... توسط مشاوران موسسه 10)پرداخت شهريه بصورت اقساطي 9براي دانشجويان
  بصورت رايگان.
  دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند.* 	شرايط خوابگاه :

  01155230513, 01155230512, 01155230511	تلفن:	-جنب اداره گاز  -چهارراه بسيج  -رامسر 		نشاني:
www.rodaki.ac.ir استان	تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رودكي  

  تخفيف شهريه براي سه نفر برتر هررشته تحصيلي	شرايط عمومي :
  01154235561		تلفن:	-خيابان شهيد پورتقي  -سه راه خرم اباد  -تنكابن 	نشاني:

www.rouzbahan.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي روزبهان  

  01133701702, 01133701701, 01133701700		تلفن:	-كيلومتر يك جاده دريا  -ساري	نشاني:
www.saroyeh.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سارويه  

. دانشجويان از وام هاي دانشجويي بر اساس ضوابط 2از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود.  200تا  1. در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه 1	شرايط عمومي :
. امكانات آموزشي:استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري 4. تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير مي باشد. 3خواهند بود. وزارت علوم بهره مند 

. به دانشجويان 6ميگردد. . يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع 5از فضاي مناسب آموزشي،مركز رايانه،كارگاه،آزمايشگاه و كتابخانه 
. دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام 8. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 7ممتاز (نفرات اول تا سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود. 

  خميني (ره) باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
  01133685768	تلفن:	-جاده دريا  10كيلومتر  -ميدان فرح آباد -ساري	نشاني:

www.samangan.ac.ir استان	آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سمنگان  

  وام شهريه به دانشجويان -پرداخت اقساطي شهريه  -تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز 	شرايط عمومي :
  01144251493, 01144251495	تلفن:	- 11آمل.خيابان طالقاني.كوچه اباذر 		نشاني:

www.sana.ac.ir استان	ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سنا  

) دانشجويان رتبه اول 1وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان تعلق مي گيرد.-2دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. -1	شرايط عمومي :
اين مركز مجهز به فضاي آموزشي غيراستيجاري، كتابخانه تخصصي و ديجيتال، آتليه، پالتو، سايت  -3شوند. طبق ضوابط از تخفيف شهريه برخوردار ميتا سوم هر نيمسال 

سرويس اياب و ذهاب از  -5گردد. در اين مركز خدمات پزشكي و مشاوره اي جهت دانشجويان درطول هفته بصورت رايگان ارايه مي -4باشد. هاي رايانه و اينترنت مي
كليه دانشجويان از مزاياي  -7باشند. صورت اقساط را دارا ميدانشجويان عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويان، امكان پرداخت شهريه به -6باشد. نقطه اصلي شهر فعال مي

  بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.
  داراي خوابگاه خودگردان مي باشد و براي دانشجويان پسر نيز مشاوره الزم جهت مسكن استيجاري را خواهد داد. ٬موسسه براي دانشجويان دختر	شرايط خوابگاه :

  01133033737, 01133032657, 01133033131	تلفن:	-جاده دريا.روبروي دانشگاه آزاد اسالمي  7ساري.كيلومتر 	نشاني:
www.shafagh.ac.ir استان	تنكابن -اعي شفق مازندران * موسسه غيرانتف 

الس ها بصورت امكان بهره مندي از وام شهريه صندوق رفاه برابر مقررات، امكان تقسيط شهريه، تخفيف شهريه به رتبه هاي برتر در هر نيمسال، برگزاري ك	شرايط عمومي :
  مجازي در شرايط شيوع ويروس كرونا

  01154266958, 01154266957		تلفن:	- 20كوچه مرداب -شهريور 17خيابان -نشتارود-نكابن		نشاني:
www.salehan.ac.ir استان	قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صالحان  

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه :
  01144226530		تلفن:	- 21تالر  -روبروي كوچه ارغوان  -خيابان بابل  -قايم شهر 	نشاني:

www.tabari.ac.ir استان	بابل -غيرانتفاعي طبري مازندران * موسسه  

  . پرداخت وام دانشجويي2. تخفيف شهريه دانشجويان 1	شرايط عمومي :
  دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه ها مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان استفاده نمايند.	شرايط خوابگاه :

  01132257323, 01132257322, 01132257321		تلفن:	-جنب مسجدالنبي  -ميدان كشوري  -بابل 		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

www.aab.ac.ir استان	بهنمير بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  

ل به ميزان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب نمايند از تخفيف شهريه ثابت ترم او-1		شرايط عمومي :
پرداخت وام شهريه به دانشجويان متقاضي  -3دارا بودن آزمايشگاه ها و كارگاه هاي مجهز ،سيستم وايرلس رايگان و سايت كامپيوتر  -2درصد بهرمند خواهند شد.  50و  20،30

ياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره) و همكاري با بن -5امكان تقسيط شهريه.  -4ماه بعد از فارغ التحصيلي مي باشد. 9واجد شرايط، كه باز پرداخت آن 
گردند به ترتيب  17،18،19در پايان هر ترم دانشجوياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از  -6سازمان بهزيستي براي پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش واجد شرايط. 

ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي براساس  -7نظور خواهد شد. درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد ايشان م 10،15،20
  01135750815 ،01135750814، 01135750813دانشجويان از يك وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند شد. تلفن :  -8ضوابط موسسه. 

  داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.موسسه 	شرايط خوابگاه :
  01135750812, 01135750811, 01135750810		تلفن:	-بابلسر، بهنمير، بلوار امام(ره)، خيابان دانشگاه 		نشاني:

www.ahelli.ir استان	مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 

  01152282881		تلفن:	-مهندسي روبروي دانشكده فني و _شهريور  17خيابان _چالوس		نشاني:
www.atabarsihe.ac.ir استان	قائمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  

 كل شهريهطرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت پرداخت  -3امكان بهره مندي از وام صندوق رفاه دانشجويي  -2تقسيط شهريه در كل دوره تحصيلي  -1		شرايط عمومي :
  01142294538, 01142294213, 01142294538		تلفن:	-جنب فرماندهي نيروي انتظامي -جاده بابل 2كيلومتر  -قايمشهر	نشاني:

www.aryan.ac.ir استان	اميركال بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  

دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از دو  -2پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي بهره مند خواهند شد. نفرات اول تا سوم در هر رشته در -1		شرايط عمومي :
  نوع وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه دانشگاه استفاده نمايند.

  امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند.خواهران دانشجو مي توانند از 	شرايط خوابگاه :
  01132355000		تلفن:	-بابل، اميركال، كمربندي، نبش خيابان دانشگاه 		نشاني:

www.farvardin.ac.ir استان	قائمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي فروردين  

  011-76و75و74و42294273تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر ترم تلفن :  •كمترين ميزان شهريه در كشور  •	:شرايط عمومي 
  خوابگاه خود گردان ويژه خواهران نيم بها	شرايط خوابگاه :

  01142294275, 01142294274, 01142294273	تلفن:	-جاده نظامي  4كيلومتر  -قايمشهر 	نشاني:
www.kavosh.ac.ir استان	محمودآباد -غيرانتفاعي كاوش مازندران * موسسه  

تخفيف شهريه براي دانشجويان  -همكاري و تعامل با بنياد شهيد در مورد دانشجويان شاهد و ايثارگر -بهره مندي تمامي دانشجويان از وام صندوق رفاه		شرايط عمومي :
  برتر

  01144734254		تلفن:	- 67/1محمودآباد، خيابان امام خميني، كوچه نسيم 	نشاني:
www.kasraramsar.ac.ir استان	رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كسري  

براي  -4سرو ناهار بصورت روزانه در سلف سرويس  -3شهريه اقساطي در طول ترم  -2پرداخت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم  -1	شرايط عمومي :
  مراجعه شود.آشنايي با دانشگاه و اساتيد به تارنماي موسسه 

  01155220487	تلفن:	-ابتداي بلوار بيست متري طالقاني  -جنب شهرداري  -رامسر		نشاني:
www.marlik.ac.ir استان	نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مارليك  

  دوره هاي توانمندسازي -تسهيالت ويژه 	شرايط عمومي :
  01152126518		تلفن:	-بعد از چهارراه هلستان  -نوشهر		نشاني:

www.maziar.ac.ir استان	رويان نور -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مازيار  

امكان تحصيل رايگان براي دانشجويان شاهد و ايثارگر  -4امكان گرفتن وام دانشجويي  -3تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -2تقسيط شهريه  -1	شرايط عمومي :
  01144904تلفن  -7خوابگاه براي خواهران  -6امكان استفاده از بيمه حوادث دانشجويي  -5طبق آيين نامهمربوطه 

  براي خواهران دارد	شرايط خوابگاه :
  01144510031	تلفن:	- 4656177933كد پستي  -نور، رويان، روبروي شهرك هايگاشن 		نشاني:

www.nima.ac.ir استان	محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي نيما  

اين موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه  -2باشد. موسسه داراي سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) به صورت رايگان مي -1		شرايط عمومي :
دانشجويان اين موسسه از  -4معرفي خواهند شد.  دانشجويان متقاضي به صندوق طرف قرارداد موسسه جهت دريافت وام شهريه -3نمايد. ثابت و متغير همكاري مي

كليه دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه مقام اول تا سوم در سطح كشوري در مسابقات  -5تسهيالت وام مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم برخوردار خواهند بود. 
  4631155111گيرد. كد پستي: ه تعلق ميعلمي و فرهنگي و ورزشي كسب نمايند تخفيف شهريه مصوب هيأت امناي موسس

  شوند.دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر موسسه معرفي مي	شرايط خوابگاه :
  01144789784, 01144789302, 01144789217		تلفن:	-جاده محمودآباد به آمل  2محمودآباد، كيلومتر 	نشاني:

www.hadaf.ac.ir استان	ساري -غيرانتفاعي هدف مازندران * موسسه  

هاي مجهز و مدرن داراي سايت كامپيوتري پيشرفته و مجهز ها و كارگاهآزمايشگاه -ر هيات علمي مجرب دكا-درصد  30اري از تخفيف شهريه تا برخورد 	شرايط عمومي :
  هاي مطالعه امكانات رفاهي مناسبداراي كتابخانه و سالن -به پهناي باند گسترده 

  01133033973, 01133033972, 01133033971	تلفن:	-جاده دريا  5ساري، بلوار فرح آباد، كيلومتر 	نشاني:
mkz.tvu.ac.ir استان	امير كبير -پسران اراك  ايحرفهمركزي * آموزشكده فني و  

  نفر 80ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  140ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08633441180, 08633344100		تلفن:	-شهرك اميريه(معلم)، بلوار شهداي دولت  -اراك		نشاني:

mkz.tvu.ac.ir استان	پسران خمين ايحرفهمركزي * آموزشكده فني و  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08646363813, 08646363124		تلفن:	-شهرك شهابيه جنب پمپ بنزين  -محالت  -جاده خمين  13كيلومتر  -خمين		نشاني:
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  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
  1400سال پذيرنده دانشجو در  غيردولتي -غيرانتفاعي 

mkz.tvu.ac.ir استان	پسران ساوه ايحرفهمركزي * آموزشكده فني و  

  نفر 90ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08642247502		تلفن:	-ميدان دانشگاه روبروي فرمانداري  -ساوه	نشاني:

mkz.tvu.ac.ir استان	دختران اراك ايحرفهمركزي * آموزشكده فني و  

  نفر 220ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08632723961	تلفن:	-كوچه فرهنگيان -روبروي شهرك نبيي-جاده اراك مالير 5كيلومتر  -اراك		نشاني:

www.energy.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي انرژي  

وام شهريه  دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته بنا بر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هستند.دانشجويان از مزاياي		شرايط عمومي :
ترم از جلسات عمومي و مشاوره  غذاي گرم روزانه امكانات خوابگاه برخوردار هستندكليه دانشجويان درطول-امكانات رفت و آمد -بيمه دانشجويي -صندوق رفاه دانشجويي

  info@energy.ac.irهاي خصوصي با اساتيد راهنما،به مشاوره اجتماعي روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت. پست الكترونيك 
  08642486054	تلفن:	- 3917767746كد پستي  -خيابان سلمانيه -نرسيده به ميدان خليج فارس-بلوار سرلشگر شهيد شجاعي -شهرستان ساوه 	نشاني:

www.hnkh.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  

كليه دانشجويان در طول  - 2دانشجويان درهر ترم از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك (  -4دانشجويان ممتاز هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند  -3پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت تحصيل تحت 

دانشجويان در  -5رفت گبرادري ، خواهري ، همسري ، فرزندي ) ماداميكه به طور همزمان در اين موسسه به تحصيل مشغول باشند به هركدام تخفيف شهريه تعلق خواهد 
ارايه تسهيالت مالي از جمله  -6هنگام برگزاري كالس هاي حضوري ، هر روز از وعده غذايي گرم ( ناهار ) با يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري مجهز بهره مند ميگردند 

ريزي گروههاي آموزشي به نحوي است كه كالسها در طي دو روز در هفته برنامه  -7تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكانپذير مي باشد 
حافظان و قاريان قرآن ، با  -9مي باشد  19تخفيف شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره هنرستان آنها باالتر از  -8برگزار مي گردد 

داوطلباني كه در ميان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، اين موسسه را به عنوان اولويت  -10ل اول بهره مند مي باشند ارايه گواهي معتبر ، از تخفيف در شهريه نيمسا
 دانشجويان از مشاورين تحصيلي ، روانشناختي ، بهداشتي و پزشكي -11اول انتخاب كرده باشند ، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد 

همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر ، كميته امداد ، بهزيستي درخصوص پرداخت شهريه  -12مجرب بصورت رايگان بهره مند خواهند شد 
  دانشجويان واجدشرايط صورت مي پذيرد

, 08642478002, 08642478001	تلفن:	- 33411-39311: كدپستي  -بلوار جمهوري اسالمي  -بلوار دانشگاه  -بلوار شهيد فهميده  -ساوه 	نشاني:
08642478003  

www.sdi.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي دانشستان  

دانشجويان  -2دانشجويان از مزاياي وام شهريه طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارند.  -1شرايط عمومي: 	شرايط عمومي :
پرداخت شهريه هرترم به صورت  -3برخوردار مي شوند. %25ممتاز علمي(رتبه اول تا سوم)، فرهنگي و ورزشي هر رشته، در هرترم از معافيت شهريه(ثابت و متغير) تاسقف 

ه مركزي و ديجيتال ، باشگاه كارآفريني ، مركز رشد كسب و كار امكان استفاده رايگان از سايت هاي كامپيوتري ، اينترنت وايرلس ، كتابخان -4اقساط امكان پذير است. 
بهره مندي از خدمات مشاوره اردوهاي  -7حمايت از توليدات دانشجويي مورد تاييد گروه هاي آموزشي.  -6و سلف سرويس غذاخوري (با نرخ دانشجويي )مهيا مي باشد. 

حمايت بنباد شهيد و ايثارگر، كميته امداد ، بهزيستي ، در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجد شرايط  همكاري الزم با دانشجويان تحت -8دانشجويي ، علمي و.. .
  0864231156بهره مندي دانشجويان از مشاوره تحصيلي ، روانشناختي ، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان. تلفن تماس:  -9صورت مي پذيرد.

  08642341156	تلفن:	-خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد -ساوه شهرك صنعتي كاوه	نشاني:
www.frs.ac.ir استان	ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  

  سرويس اياب و ذهاب دارد. تخفيفات دانشجوي ممتاز دارد.	شرايط عمومي :
  08642341053		تلفن:	-راني  روبروي شركت -خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد  -شهرصنعتي كاوه  -ساوه 	نشاني:

p-bandarabas.tvu.ac.ir استان	شهيد كراني -پسران بندرعباس  ايحرفههرمزگان * آموزشكده فني و  

  نفر 90ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07636665279	تلفن:	-بلوار علي ابن ابيطالب روبروي اداره كل صنايع و معدن 		نشاني:

p-minab.tvu.ac.ir استان	ميناب ايحرفههرمزگان * آموزشكده فني و  

  -نفر دختر  70ظرفيت خوابگاه استيجاري  -نفر  180ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07642217327, 07642217309		تلفن:	-جاده سندرك  3كيلومتر -بلواردانشگاه -ميناب	نشاني:

hormozgan.tvu.ac.ir استان	دختران بندرعباس ايحرفههرمزگان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  07633756052, 07633756051		تلفن:	-خيابان سعدي  -كوي خليج فارس  -خيابان رسالت شمالي  -بندرعباس		نشاني:

www.kharazmiqst.ac.ir استان	قشم -فنون خوارزمي  هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي علوم و 

  07635228254	تلفن:	-خيابان بسيج  -ميدان فرماندري -نريمان -قشم	نشاني:
www.qeshm.ac.ir استان	هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي قشم 

  ندارد	شرايط خوابگاه :
  07635243400		تلفن:	-قشم، نخل زرين 	نشاني:

www.nedayedanesh.ac.ir استان	بندرعباس -غيرانتفاعي نداي دانش هرمزگان * موسسه  

  07633758273, 07633556566	تلفن:		- 1بندرعباس، بلوار رسالت شمالي، كوي خليج فارس، بلوار شهريار، نبش كوچه نيكنام 		نشاني:
p٢-hamedan.tvu.ac.ir استان	شهيد ديباج -پسران شماره دو همدان  ايحرفههمدان * آموزشكده فني و  

  نفر 90ظرفيت خوابگاه دولتي 	: شرايط خوابگاه
  08134235654, 08134235657	تلفن:	-متري ابوذر  18-سه راه جانبازان -همدان	نشاني:

p١-hamedan.tvu.ac.ir استان	شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان  ايحرفههمدان * آموزشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08132640749, 08132680749		تلفن:	-شورين  جاده		نشاني:



 

 
 

 
 

 219  

 

  1400سال اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه پذيرش انتخاب رشتهثبت نام و راهنماي 

 زش عاليآموپذيرش دانشگاهها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و  دانشگاهها و موسسات شرايط مشخصات و   – 9جدول شماره  
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p-malayer.tvu.ac.ir استان	پسران مالير ايحرفههمدان * آموزشكده فني و  

  08132252030		تلفن:	-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -بوستان سيفيه  -مالير	نشاني:
p-nahavand.tvu.ac.ir استان	نهاوند ايحرفههمدان * آموزشكده فني و  

  نفر 70ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه : شرايط
  08133221719		تلفن:	-ميدان نيروي انتظامي بلوار شهيد حاج محمد طالبيان  -نهاوند		نشاني:

d-malayer.tvu.ac.ir استان	دختران مالير ايحرفههمدان * آموزشكده فني و  

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  08132441428, 08132441430	تلفن:	-مالير روستاي حاجي آباد -جاده همدان1كيلومتر	نشاني:

d-hamedan.tvu.ac.ir استان	زينب كبري(س) -دختران همدان  ايحرفههمدان * آموزشكده فني و  

ترم به دانشجويان روزانه تعلق مي گيرد به دليل نبود ظرفيت الزم خوابگاه فقط يك  -نفر  50ظرفيت خوابگاه استيجاري  -نفر  75ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  دانشجوها به خوابگاه هاي خود گردان معرفي مي شوند

  08138223518		تلفن:	-كوچه جنب مخابرات  -نرسيده به ميدان رسالت  -خيابان چمران  -ميدان شيرسنگي  -همدان	نشاني:
www.alvand.ac.ir استان	همدان -غيرانتفاعي الوند همدان * موسسه  

دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان مورد تاييد استفاده  -موسسه براي دانشجويان رتبه اول در هر ورودي امتيازاتي در نظر خواهد گرفت	شرايط عمومي :
امكان  -مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده كنند دانشجويان -از سوي موسسه غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش بيني شده است -نمايند

 -دانشجويان مي توانند از امتياز پرداخت شهريه به صورت اقساط استفاده كنند -دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه علمي از سوي موسسه فراهم شده است
  موسسه به مراجعه نماييد.جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت 

  08138292952, 08138292951, 08138292950		تلفن:	-جنب دانشكده كشاورزي  -انتهاي بلوار ازادگان -ميدان مدرس  -همدان 	نشاني:
www.omidnahavand.ir استان	نهاوند -همدان * موسسه غيرانتفاعي اميد  

دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم در پايان هر  -3دانشجويان مي توانند از غذاي گرم دانشجويي استفاده كنند.  -2پرداخت شهريه به صورت اقساطي  -1		شرايط عمومي :
  امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -4نيمسال طبق ضوابط موسسه شامل تخفيف شهريه خواهند شد. 

  اما درخصوص تهيه مسكن و خوابگاه خودگردان همكاري الزم را با دانشجويان به عمل خواهد آورد. اين موسسه داراي خوابگاه نمي باشد	شرايط خوابگاه :
  08133242270	تلفن:	-دختران  ايحرفهروبروي فني و  -خيابان رسالت -نهاوند		نشاني:

hmd.acecr.ac.ir استان	همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

به دانشجويان  -2اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  بر -1	شرايط عمومي :
زم با بنياد شهيد براساس ضوابط و مقررات موسسه، همكاري ال -3متقاضي وام شهريه، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مي گيرد. 

گردد. شهريه هر ترم به صورت اقساطي دريافت مي -4گيرد. و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي (مانند كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي) صورت مي
  تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از دانشجويان حايز رتبه -5

  08132512347, 08132513652		تلفن:	- 50پالك -كوچه جهاددانشگاهي -بلوار آيت اهللا كاشاني -چهارراه شريعتي -همدان	نشاني:
www.atr.ac.ir استان	همدان –همدان * موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  

از سوي موسسه دو  -2اول تاسوم) براساس ضوابطو مقررات مصوب هييت امناء تخفيف شهريه منظور خواهد شد. 1(رتبه هاي  براي دانشجويان ممتاز -1		شرايط عمومي :
براي  ميليون توماني از بانك مهر 2امكان اخذ وام -4دانشجويان مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كنند.  -3وعده عذاي گرم با يارانه پيش بيني شده است. 

در دوران قرنطينه كليه كالس هاي درسي به صورت انالين و ارتباط مستقيم  -6دانشجويان مي توانند از امكانات سالن ورزشي استفاده نمايند.  -5دانشجويان فراهم است. 
  با مدرس و در جلسات كامل برگزار مي شود.

  دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تاييد مقامات استاني انجام مي دهد.موسسه هماهنگي هاي الزم را براي استفاده 	شرايط خوابگاه :
  08138232093, 08138232091		تلفن:	-همدان، ميدان جهاد، چهارراه عارف، كوچه كيوان 	نشاني:

www.ganjnameh.ac.ir استان	همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  

با بهره گيري از اساتيد مجرب و امكانات مناسب دانشگاهي به ارايه خدمات آموزشي استاندارد به پذيرفته شدگان در اين  موسسه آموزش عالي گنجنامه	شرايط عمومي :
راهم نمودن غذاي موسسه مي پردازد،برخي از امكانات و تهسيالت عبارتست از:تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز هر رشته،تقسيط شهريه،پرداخت وام دانشجويي،ف

  ويي با كيفيت خوب،اردوهاي زيارتي و علمي،امكانات ورزشي مناسب،ارايه بليط نيم بها براي سينما و تياتردانشج
  اسكان در خوابگاههاي تحت نظارت	شرايط خوابگاه :

  08134422125		تلفن:	-روبروي دادگاه خانواده  -بلوار شهيد رجايي  -همدان 	نشاني:
yazd.tvu.ac.ir استان	پسران بافق ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

  فاقد خوابگاه مي باشد	شرايط خوابگاه :
  03531453444		تلفن:	-بلوار دهستاني  -بافق 		نشاني:

sharif.tvu.ac.ir استان	شريف -پسران ابركوه  ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

داراي  -3ارايه تسهيالت مناسب از طريق صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري  -2و ارايه اينترنت  امكان كاردانشجويي، خدمات رايگان مشاوره -1		شرايط عمومي :
  خدمات ورزشي و رفاهي

  داراي خوابگاه با امكانات كامل -نفر  70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03532838090		تلفن:	-بلوارامام علي (ع)  -ابركوه		نشاني:
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p-ardakan.tvu.ac.ir استان	شهيد بهشتي -پسران اردكان  ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

داراي  -داراي مسير آسان و دسترسي به امكانات شهر  -كتابخانه مجهز  -فضاي سبز و استخر آبنما  -مترمربع  160000فضاي فيزيكي به مساحت  -	شرايط عمومي :
داراي كارگاه ها و آزمايشگاه  -نفري  600اتر ئسالن آمفي ت -مجموعه ورزشي ( سالن چند منظوره ورزشي) زمين چمن و واليبال ساحلي و ... داراي  -سوپر ماركت و نانوايي 

  سلف سرويس مجهز -مجهز به كالس هاي هوشمند  -هاي عملي بروز و متناسب با صنعت 
داراي فضاي سبز و سالن -داراي بوفه ،آرايشگاه و سالن مطالعه  -استاندارد و مجهز به يخچال و ميز مطالعه اتاق هاي  -نفر  100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  ورزشي
  03532230050, 03532224999		تلفن:	-خيابان دانشگاه  -خيابان صدرآباد -اردكان		نشاني:

p-taft.tvu.ac.ir استان	پسران تفت ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	خوابگاه :شرايط 
  03532633572		تلفن:	-روبروي اداره راهنمايي و رانندگي  -تفت	نشاني:

eatc.tvu.ac.ir استان	امام علي(ع) -پسران شماره دو يزد  ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

  پيشرفته است.هاي ها و آزمايشگاهداراي فضاي آموزشي مناسب و كارگاه	شرايط عمومي :
  دو باب خوابگاه براي پذيرش چهار ترم مهيا مي باشد. -نفر  210ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  03538214672, 03538214671, 03538214670	تلفن:	-جنب سيلو  -بلوار امير كبير  -يزد	نشاني:
p-meybod.tvu.ac.ir استان	امام خميني(ره) -پسران ميبد  ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

  نفر 200ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  110ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03532356511	تلفن:	-حد فاصل امامزاده ميرشمس الحق و پارك بهاران -بلوار سرداران شهيد  -ميبد	نشاني:

d-meybod.tvu.ac.ir استان	دختران ميبد ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

  داراي كارگاههاي مجهز شامل كارگاه كامپيوتر،سراميك صنعتي،طراحي و دوخت؛گرافيك و انيميشن ،عروسك سازي و چاپ و... مي باشد.	شرايط عمومي :
  نفر 360ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  03532358024, 03532358020		تلفن:	- 77كوچه نيلوفر  -خيابان امام خميني(ره) -ميبد	نشاني:
d-yazd.tvu.ac.ir استان	دختران يزد ايحرفهيزد * آموزشكده فني و  

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03537215100		تلفن:	-خيابان جمهوري اسالمي  -بين فلكه اول و دوم  -آزادشهر -يزد	نشاني:

k-khatam.tvu.ac.ir استان	آموزشكده كشاورزي خاتميزد *  

  نفر 30ظرفيت خوابگاه استيجاري  -نفر  60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :
  03532575007, 03532574995		تلفن:	-هرات بلوار آزادگان  -خاتم 		نشاني:

yazd.tvu.ac.ir استان	شهيد صدوقي -پسران شماره يك يزد  ايحرفهيزد * دانشكده فني و  

است و با داشتن امكانات مناسب كارگاهي و  ايحرفهشهيد صدوقي يزد يكي از قديمي ترين دانشكده هاي زيرمجموعه دانشگاه فني و دانشكده فني	عمومي :شرايط 
نفر دانشجو در  3500به  آزمايشگاهي و فضاي مناسب آموزشي ، هييت علمي و كادر اداري توانا موجب افزايش كيفيت آموزشي اين دانشكده شده است .هم اكنون قريب

  تغال دارند .شدر اين دانشكده به تحصيل ااسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مقاطع كارداني ،كارشن
  نفر 200ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه :

  03536237757		تلفن:	-بلواردانشجو  -يزد	نشاني:
www.sau.ac.ir استان	هنريزد * دانشگاه غيرانتفاعي علم و  

هاي مصوب دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2باشدرعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي -1		شرايط عمومي :
 دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند.توانند از وام دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد.

  باشد.امكان تقسيط شهريه دانشجويان بنابر مصوبات هيات امنا و هيات رييس دانشگاه فراهم مي -4
  اين دانشگاه در قبال تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت	شرايط خوابگاه :

  03538207182, 03538207181, 03538207180		تلفن:	- 8915813130كدپستي  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -عالم ميدان  -يزد 	نشاني:
www.iju.ir استان	يزد -يزد * موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  

شهريه طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان) و مزاياي بيمه دانشجويان از مزاياي وام  -2دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است.  -1		شرايط عمومي :
برخوردار  %50دانشجويان ممتاز علمي(رتبه اول تا سوم)،فرهنگي و ورزشي هر رشته در هرترم از معافيت شهريه(ثابت و متغير) تا سقف  -3حوادث دانشجويي برخوردارند. 

امكان استفاده رايگان از سايت هاي كامپيوتري ، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال،  -5ذير است. پرداخت شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پ -4مي شوند. 
اختصاص دفاتر كار در محل پرديس هنر و معماري به دانشجويان  -6باشگاه كارآفريني،مركز رشد كسب و كار ، و سلف سرويس غذاخوري(با نرخ دانشجويي)مهيا است. 

  بهره مندي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي ، علمي و ... -8حمايت از توليدات دانشجويي مورد تاييد گروه هاي آموزشي  -7ن كارآفرين و فارغ التحصيال
  تامين خوابگاه اختصاصي خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل	شرايط خوابگاه :

  03538281202, 03538281201, 03538281200	تلفن:	-مه(ع) بلوار جواداالئ -بلوار شهيدان اشرف  -صفاييه  -يزد 	نشاني:
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  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
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