
گروه

آموزشی
پذیرش اولویت دارای های دیپلمتحصیلی های رشته عنوان زیرگروه کد
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 کاردانی ، هواپیما اویونیک فنی کاردانی ، صنعتی الکترونیک فنی کاردانی ، ( ICT اطالعات فناوری و ارتباطات فنی کاردانی

-  برق فنی کاردانی ، زرهی خودروهای برق-  برق فنی کاردانی ، انتقال-  برق فنی کاردانی ، نیروگاه الکتریک-  برق فنی

 تاسیسات-   برق فنی کاردانی ، مترو برق-  برق فنی کاردانی ، سنگین آالت ماشین برق-  برق فنی کاردانی ، صنعتی برق

 فنی کاردانی ، توزیع-  برق فنی کاردانی ، الکتریکی های ماشین نگهداری و تعمیر-  برق فنی کاردانی ، ساختمان الکتریکی

 فنی کاردانی ، ها داده ارتباطات-  مخابرات فنی کاردانی ، کنترل فنی کاردانی ، بالگرد هوایی ناوبری و ارتباط های سیستم

نوری فیبر و کابل-  مخابرات فنی کاردانی ، رادیویی انتقال-  مخابرات
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- جواهر و طال فنی کاردانی ، گری ریخته-  جواهر و طال فنی کاردانی ، جوشکاری فنی کاردانی ، جوش بازرسی فنی کاردانی

 فنی کاردانی ، فلزات آزمون-  متالورژی فنی کاردانی ، کاری ورق-  جواهر و طال فنی کاردانی ، قیمتی فلزات زنجیرسازی 

فوالد نورد-  متالورژی فنی کاردانی ، گری ریخته-  متالورژی فنی کاردانی ، آلومینیوم تولید-  متالورژی
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 ، مکانیکی و فیزیکی های کمیت شناسی اندازه فنی کاردانی ، دقیق ابزار فنی کاردانی ، برقی پله و آسانسور فنی کاردانی

 آالت، ماشین کاری روان فنی کاردانی ، هواپیما نگهداری و تعمیر فنی کاردانی ، بنادر آالت ماشین و تجهیزات فنی کاردانی

 فنی کاردانی ، خانگی لوازم فنی کاردانی ، مکانیکی قطعات کیفیت کنترل فنی کاردانی ، خودرو کیفیت کنترل فنی کاردانی

 ثابت تجهیزات-  مکانیک فنی کاردانی ، ساختمان مکانیکی تاسیسات-  مکانیک فنی کاردانی ، کمپرسور و پمپ-  مکانیک

 ، پالستیک های قالب تولید و ساخت-  مکانیک فنی کاردانی ، صنعتی آالت ماشین تعمیرات-  مکانیک فنی کاردانی ، فرآیندی

 کاردانی ، فلزی های قالب تولید و ساخت-  مکانیک فنی کاردانی ، دایکاست های قالب تولید و ساخت-  مکانیک فنی کاردانی

-  مکانیک فنی کاردانی ، کفش های قالب تولید و ساخت-  مکانیک فنی کاردانی ، فورج های قالب تولید و ساخت-  مکانیک فنی

 کاردانی ، زرهی های خودرو مکانیک-  مکانیک فنی کاردانی صنعتی، تاسیسات مکانیک-  مکانیک فنی کاردانی افزار، ماشین

-  مکانیک فنی کاردانی ، مکانیکی های سیستم مونتاژ-  مکانیک فنی کاردانی سازی، راه های ماشین مکانیک-  مکانیک فنی

 ، جرثقیل نگهداری و نصب فنی کاردانی ، مترو مکانیک فنی کاردانی ، خودرو مکانیک فنی کاردانی ، حرارتی نیروگاه

 تجهیزات (نت) تعمیرات و نگهداری فنی کاردانی ، بالگرد تعمیر و نگهداری فنی کاردانی ، صنعتی کشی نقشه فنی کاردانی

پهپاد بدنه و موتور-  دفاعی
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 های شبکه و اینترنت-  اطالعات فناوری فنی کاردانی ، کامپیوتری های شبکه فنی کاردانی ای، رایانه سازی بازی فنی کاردانی

 کاردانی ، کامپیوتری های سیستم-  کامپیوتر فنی کاردانی ، شهر الکترونیکی خدمات-  اطالعات فناوری فنی کاردانی ، گسترده

کامپیوتری سازی برنامه-  افزار نرم فنی
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 بتن-  عمران فنی کاردانی ها، پیمان امور-  عمران فنی کاردانی ، شهرسازی فنی کاردانی ، آهن راه برداری بهره فنی کاردانی

 ، مترو ابنیه و خط-  عمران فنی کاردانی ، شهری نقل و حمل-  عمران فنی کاردانی ، شهری ترافیک-  عمران فنی کاردانی ،

 کاردانی ، ساخته پیش های سازه-  عمران فنی کاردانی ، سازی راه-  عمران فنی کاردانی ، داری راه-  عمران فنی کاردانی

 مرمت و نگهداری-  عمران فنی کاردانی ، مسیر برداری نقشه-  عمران فنی کاردانی ، آب خانه تصفیه و شبکه-  عمران فنی

 برداری نقشه فنی کاردانی ، شهری معماری-  معماری فنی کاردانی ، روستایی معماری-  معماری فنی کاردانی ، ساختمان

کارگاهی

صنعت-  انرژی ممیزی فنی کاردانی ، ساختمان-  انرژی ممیزی فنی کاردانی106
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 کاردانی ، استخراج-  معدن فنی کاردانی ، تولید خط-  سرامیک صنایع فنی کاردانی ، آزمایشگاه-  سرامیک صنایع فنی کاردانی

 فنی کاردانی ، ساختمانی های سنگ فرآوری-  معدن فنی کاردانی ، حفاری-  معدن فنی کاردانی ، اکتشاف - 107 معدن فنی

معدنی مواد فرآوری-  معدن
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 ، فنی حفاظت و کار ایمنی فنی کاردانی ، فرودگاهی زمینی ایمنی فنی کاردانی ، بالگرد زمینی و پرواز ایمنی فنی کاردانی

معادن در زیست محیط و بهداشت ، ایمنی فنی کاردانی ، مترو 108 ایمنی فنی کاردانی
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 کنترل تجهیزات-  پزشکی تجهیزات فنی کاردانی ، پزشکی تشخیص آزمایشگاه تجهیزات-   پزشکی تجهیزات فنی کاردانی

 فنی کاردانی ، دارو تولید-  دارویی صنایع فنی کاردانی ، عمل اتاق پزشکی تجهیزات فنی کاردانی ، استریلیزاسیون و عفونی

کیفیت کنترل-  دارویی صنایع

مهارتی ، تجربی علوم ، فیزیک ریاضی

PPL خلبانی-  هوانوردی فنی کاردانی ، پرواز دیسپچری فنی کاردانی110

خودرو قطعات تامین و لجستیک فنی کاردانی111
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 کاردانی ، غذایی صنایع پساب و آب تصفیه فنی کاردانی ، خودرو تزئینی و الستیک ، پالستیک قطعات-   پلیمر فنی کاردانی

 صنایع فنی کاردانی ، صنعتی-  آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی ، بهداشتی و آرایشی ، ها شوینده-  آزمایشگاهی شیمی فنی

 فنی کاردانی ، آلکالی کلر تولید خط-  شیمیایی صنایع فنی کاردانی ، گاز پاالیش-  شیمیایی صنایع فنی کاردانی ، پالستیک

 گاز فنی کاردانی الستیک، صنایع فنی کاردانی ، سازی رنگ-  شیمیایی صنایع فنی کاردانی ، خودرو رنگ-  شیمیایی صنایع

فرآورش و تولید ریاضی عملیات-  نفت فنی کاردانی ، (CNG) فشرده طبیعی
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 سازی ذخیره-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، آرد-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، غذایی-  آزمایشگاهی شیمی فنی کاردانی

 کاردانی ، سازی شیرینی-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، خوراکی روغن-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، کشاورزی محصوالت

 فنی کاردانی ، سازی گز-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، کنسرو و کمپوت-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، قند-  غذایی صنایع فنی

غذایی مواد کیفیت کنترل فنی کاردانی ، ها نوشیدنی-  غذایی صنایع فنی کاردانی ، نان-  غذایی صنایع
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 صنایع فنی کاردانی ، کاغذ و خمیر صنایع فنی کاردانی ، مبلمان تولید-  چوب صنایع فنی کاردانی ، کفش تولید فنی کاردانی

ریسندگی-  نساجی صنایع فنی کاردانی ، ماشینی فرش تولید-  نساجی

98 مهر کاربردی علمی دانشگاه کاردانی صنعت گروه های رشته لیست

صنعت

فیزیک ریاضی

مهارتی

مهارتی ، فیزیک ریاضی

مهارتی ، تجربی علوم ، فیزیک ریاضی
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