
نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته استان آذربایجان شرقی
واحد آذرشهر - 399 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40747 زن و مرد معماري41052 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد اسکو - 350 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اهر - 220 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 50316

زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتیمرکز هوراند - 491 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 21380

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ایلخچی - 396 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21480 زن و مرد کاردان فنی مخابرات40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40555 زن و مردامور پیمانها- کاردانی فنی عمران40686 40971

زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات  زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بستان آباد - 351 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران21383 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 50606 60313

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بناب - 144 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40423 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40583 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز - 102 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40423 40562

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز خسروشهر - 616 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 40555
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

مرکز سردرود - 566 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی مکانیک21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز گوگان - 504 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

واحد جلفا - 471 زن و مرد امور گمرکی زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد امور دفتري21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21388 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک خودرو40558 زن و مرد حمل و نقل و ترافیک شهري40687 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40941 زن و مردترافیک شهري-  کاردانی فنی عمران 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40998 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

واحد خامنه - 386 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 41052 60313

واحد سراب - 124 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 40423

زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مردپرورش طیور-  کاردانی فنی دامپروري 40980 زن و مردتکثیر و پرورش صنعتی گاو-  کاردانی فنی دامپروري 50454 50455

مرکز مهربان - 580 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی تعمیر و نگهداري هواپیما40555 41126

واحد شبستر - 195 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مردپرورش زنبور عسل-  کاردانی فنی دامپروري 50447 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50453 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد معماري50606 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمانمرکز بندرشرفخانه - 472 40423

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز تسوج - 470 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 41052

زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبریدمرکز سیس - 552 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40583 40980
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 50403

واحد صوفیان - 390 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21381 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مردگوشت و فرآورده هاي گوشتی-  کاردانی فنی صنایع غذایی 50403 زن و مرد تکنولوژي شیالت50452 زن و مرد معماري50514 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد عجب شیر - 256 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردبرق صنعتی-  کاردانی فنی برق 40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40987 زن و مرد معماري41052 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد کلیبر - 276 زن و مرد مدیریت صنعت جهانگردي زن و مرد کاردانی امور تربیتی21251 زن و مرد کاردانی حسابداري21375 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40583 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز خداآفرین - 492 زن و مرد کاردانی بیمه زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21383 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد معماري40555 60206

واحد مراغه - 147 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان20307 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد معماري40976 زن و مرد معماري سنتی60206 زن و مرد هنرهاي  نمایشی60208 60309

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مرند - 125 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی فنی صنایع پالستیک40974 زن و مردخط تولید-  کاردانی فنی صنایع سرامیک 40979 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40999 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 50683

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز خاروانا - 349 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

مرکز زنوز - 485 زن و مرد کاردانی حسابداري 21380

واحد ملکان - 300 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 21380
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مرد معماري50447 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

واحد ممقان - 297 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21381 زن و مرد کاردانی فنی برق21383 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40562 زن و مرد الکترونیک هواپیما41052 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41104 زن و مرد معماري50403 60206

واحد میانه - 218 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40583 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50447 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مردتکنولوژي گیاه پزشکی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 زن و مرد معماري50681 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز ترکمانچاي - 508 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20571 زن و مرد کاردانی بیمه21378 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردمنابع آب هاي زیرزمینی- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40975 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد معماري50606 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ورزقان - 348 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد هادي شهر - 338 زن و مرد امور گمرکی20123 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد کاردانی فنی برق21392 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد هریس - 388 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 50605
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد معماري 60206

زن و مرد کاردانی مترجمی زبان انگلیسیواحد هشترود - 301 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20306 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21381 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40686 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی فنی صنایع پالستیک40974 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40979 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري سنتی41052 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60208 استان آذربایجان غربی60325
زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد ارومیه - 103 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی40972 زن و مرد معماري50605 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز پیرانشهر - 582 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21480 40059

زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سردشت - 531 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد معماري40555 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز سولدوز - 683 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21383 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد معماري40555 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بوکان - 379 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خوي - 137 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی20571 30116
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40561 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40583 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40832 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40974 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40980 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد معماري50605 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز قره ضیاالدین - 551 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران21330 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40974 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی40980 50605

زن و مرد کاردانی فنی شهرسازيآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي - 442 60325

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز تکاب - 548 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 21380

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سلماس - 264 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد شاهین دژ - 336 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 21380

زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد معماري41052 60206

واحد ماکو - 241 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد امور گمرکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40423 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40980 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 50606

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز چالدران - 511 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران21383 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 41052

واحد مهاباد - 166 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20307 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20486 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد آموزش حرفه و فن30539 زن و مرد کاردانی فنی برق30903 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 40974
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات  زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 زن و مردگوشت و فرآورده هاي گوشتی-  کاردانی فنی صنایع غذایی 50316 زن و مردپرورش طیور-  کاردانی فنی دامپروري 50452 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50454 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50606 زن و مرد معماري50614 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد میاندوآب - 249 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40059 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مرد معماري50606 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد نقده - 246 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40423 زن و مردگوشت و فرآورده هاي گوشتی-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40989 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50452 زن و مرد معماري50605 استان اردبیل60206
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اردبیل - 119 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد مدیریت صنعت جهانگردي20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21251 زن و مرد کاردانی امور دولتی21330 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21376 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40686 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر40988 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50447 زن و مرد معماري50518 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سرعین - 553 زن و مرد کاردانی بیمه20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد آمار21392 زن و مردمنابع آب هاي زیرزمینی- کاردانی فنی عمران30801 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40975 41052

مرکز نیر - 674 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40562 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40747 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

مرکز هشتجین - 554 زن و مرد امور گمرکی زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 40555
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد معماري41052 60206

واحد بیله سوار - 473 زن و مرد امور گمرکی زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد پارس آباد مغان - 287 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 زن و مرد کاردانی حرفه اي مکانیزاسیون کشاورزي50316 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50459 زن و مرد معماري60125 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز اصالندوز - 514 زن و مرد امور گمرکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 41052 50683

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خلخال - 213 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی امور دولتی21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21376 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد شیمی آزمایشگاهی30116 زن و مرد کاردانی فنی معدن30325 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 40555

زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50606 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50613 زن و مرد معماري50614 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مشکین شهر - 263 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مردامور پیمانها- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40971 زن و مرد حفاظت و مرمت آثار تاریخی41052 زن و مرد معماري60192 60206

مرکز الهرود - 555 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 41052

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد گرمی - 391 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50605 50680

مرکز انگوت - 515 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران21380 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد معماري40976 60206
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته استان اصفهان
زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اردستان - 177 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد امور دفتري21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21388 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد کاردانی فنی تولید سیمان40972 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40978 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50403 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50606 زن و مرد معماري50614 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

مرکز زواره - 337 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

واحد بادرود - 475 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مرد معماري40558 60206

واحد تیران - 595 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات واحد خمینی شهر - 188 زن و مردفرآوري سنگ هاي ساختمانی-  کاردانی فنی معدن 40989 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40991 41052

واحد دولت آباد - 318 زن و مرد کاردانی حسابداري 21380

زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات واحد سمیرم - 462 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

واحد شاهین شهر - 394 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی حسابداري10501 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 40558

زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذاییواحد شهرضا - 197 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر40980 50447

واحد شهرمجلسی - 219 زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40686 زن و مرد کاردانی فنی کنترل40747 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40985 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد فریدن - 258 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد فالورجان - 172 زن کاردانی حسابداري20307 زن تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن نرم افزار کامپیوتر30539 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد کاشان - 116 زن و مرد کاردانی حسابداري20123 زن و مرد معماري21380 60206
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته
مرکز آران و بیدگل - 669 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد معماري40555 60206

زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربیواحد لنجان - 294 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 41052

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد مبارکه - 190 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21392 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40558 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 50518

)دهق(مرکز مهردشت  - 672 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 41052

واحد میمه - 205 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مردمنابع آب هاي زیرزمینی- کاردانی فنی عمران40554 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40975 41052

واحد نائین - 176 زن و مرد آمار زن و مرد کاردانی فنی برق30801 زن و مرد معماري40555 60206

واحد نطنز - 289 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد هرند - 267 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران20571 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 41052

واحد گلپایگان - 266 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 استان البرز50403
واحد کرج - 115 زن و مرد بهداشت و بیماري هاي طیور زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10565 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی20571 30539

واحد هشتگرد - 494 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد حفاظت و مرمت آثار تاریخی41052 زن و مرد معماري60192 زن و مرد معماري سنتی60206 استان ایالم60208
زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ایالم - 254 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50164 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50606 زن و مرد باستان شناسی50613 زن و مرد مردم  شناسی60119 زن و مرد معماري60120 زن و مرد معماري سنتی60206 60208
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز آبدانان - 547 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز شیروان و چرداول - 631 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد باستان شناسی41052 60119

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز مهران - 544 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21383 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد ایوان غرب - 457 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 40423

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دره شهر - 334 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی بیمه20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 30539

زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد معماري50164 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد دهلران - 481 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 استان بوشهر41052
واحد اهرم - 516 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 41052

واحد بندردیلم - 335 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد کاردانی فنی برق21392 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد بوشهر - 146 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مرد معماري50514 زن و مرد هنرهاي  نمایشی60206 60309
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته
مرکز دیر - 576 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کنگان - 416 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردنیروگاه حرارتی-  کاردانی فنی مکانیک 40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40994 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربرديواحد خارك - 174 21392

واحد خورموج - 224 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

واحد دشتستان - 290 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد امور دفتري21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21388 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40686 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41052 زن و مرد معماري60125 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

مرکز جم - 665 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

واحد دلوار - 526 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردانی فنی کشتی40555 40918

زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران 40972

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد گناوه - 397 زن و مرد امور گمرکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مردفرش دستباف-  کاردانی حرفه اي صنایع دستی 50514 استان تهران60194
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اسالمشهر - 238 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40562 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مرد معماري50606 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد پرند - 298 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20307 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران21480 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 41052 60313

زن و مرد مدیریت صنعت جهانگرديواحد تهران شرق - 284 21251
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی حسابداري 21380

واحد دماوند - 250 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

واحد رباط کریم - 559 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد رودهن - 113 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20307 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20486 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد آمار30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50518 زن و مرد معماري50606 60206

واحد شهر قدس - 252 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21383 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

مرکز شهریار - 577 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21383 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 41052

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمانواحد صفادشت - 583 40423

زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد معماري41052 60206

واحد فیروزکوه - 135 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی امور دولتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21376 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

واحد مالرد - 560 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ورامین - 143 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40984 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مرد تکنولوژي شیالت50447 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50514 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد معماري50606 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز قرچک ورامین - 656 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 40555
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی فنی مکانیک زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد معماري50605 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

شهرري )ره(واحد یادگار امام خمینی - 139 زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40558 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 40832 استان چهارمحال وبختیاري60313
واحد بروجن - 242 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

واحد شهرکرد - 133 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی10501 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50447 زن و مرد معماري50605 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز اردل - 463 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد معماري40555 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز لردگان - 655 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد فارسان - 401 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد معماري41052 استان خراسان جنوبی60206
واحد بیرجند - 131 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21723 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40558 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40561 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40832 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40976 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40980 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40989 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50403 زن و مردفرش دستباف-  کاردانی حرفه اي صنایع دستی 50606 زن و مرد معماري60194 60206

مرکز نهبندان - 507 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 40423

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد طبس - 229 20207
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردانی فنی معدن30539 زن و مرد موزه ها و بناهاي تاریخی40554 زن و مردفرش دستباف-  کاردانی حرفه اي صنایع دستی 60193 60194

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد فردوس - 162 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21378 زن و مرد آمار21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد هنرهاي  نمایشی41052 60309

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قاینات - 261 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مردتولید و فرآوري زعفران-  کاردانی فنی باغبانی 50447 زن و مرد معماري50682 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 استان خراسان رضوي60325
زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بردسکن - 280 زن و مرد علوم  قضایی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی20813 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی فنی کنترل21380 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40985 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد تایباد - 265 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20571 21378

زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40976 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی40988 50605

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد تربت جام - 118 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی امور دولتی21330 زن و مرد کاردانی بیمه21376 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد کاردانی گرافیک50447 زن و مرد هنرهاي  نمایشی60183 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60309 60313

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تربت حیدریه - 132 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مردبرق صنعتی-  کاردانی فنی برق 40562 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40987 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

مرکز خواف - 524 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

واحد سبزوار - 127 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 21380
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21392 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40555 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40561 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مردگوشت و فرآورده هاي گوشتی-  کاردانی فنی صنایع غذایی 50403 زن و مرد کاردانی فنی صنایع غذایی50452 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50456 زن و مردفرش دستباف-  کاردانی حرفه اي صنایع دستی 50606 60194

مرکز جوین - 522 زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد قوچان - 206 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی20571 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر30539 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 50403

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد کاشمر - 212 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40423 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40583 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40832 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40976 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي41052 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مشهد - 111 زن و مرد کاردانی مترجمی زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20306 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مردمربیگري پایه آمادگی جسمانی- کاردانی حرفه اي تربیت بدنی21380 زن و مردمربیگري ورزش سالمندان- کاردانی حرفه اي تربیت بدنی21487 زن و مردمربیگري پایه والیبال- کاردانی حرفه اي تربیت بدنی21488 21489

زن و مردمربیگري پایه فوتبال- کاردانی حرفه اي تربیت بدنی زن و مردمربیگري پایه شنا- کاردانی حرفه اي تربیت بدنی21490 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21491 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50447 50518

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز بجستان - 517 زن و مرد کاردانی حقوق قضایی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی20880 زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حرفه اي امداد سوانح21379 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران21390 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر40997 50447

مرکز درگز - 339 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

مرکز سرخس - 530 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردمنابع آب هاي زیرزمینی- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40975 41052

مرکز فریمان - 506 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد نیشابور - 130 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد مدیریت صنعت جهانگردي20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21251 زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی حرفه اي امور پستی21383 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21391 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 21480
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد آمار30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40558 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40747 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40972 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40984 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

واحد گناباد - 140 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد آمار21480 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30801 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر40555 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 استان خراسان شمالی50606
زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتیواحد اسفراین - 315 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40583 41052

واحد بجنورد - 182 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 40555

زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50403 زن و مرد معماري50518 60206

مرکز جاجرم - 476 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 40423

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد شیروان - 169 زن و مرد کاردانی حسابداري20123 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21723 زن و مرد آمار30539 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30801 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40059 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 زن و مرد مردم  شناسی50606 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60120 زن و مرد حفاظت و مرمت آثار تاریخی60125 زن و مرد معماري سنتی60192 استان خوزستان60208
زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آبادان - 151 زن و مرد امور گمرکی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مردامور اداري-  کاردانی حرفه اي مدیریت 21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21387 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40747 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 50514

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد امیدیه - 187 20123
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40038 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40558 زن و مردنیروگاه حرارتی-  کاردانی فنی مکانیک 40561 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40994 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اندیمشک - 295 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21383 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر30116 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي41052 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اهواز - 106 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21392 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک30539 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر40974 زن و مرد تکنولوژي شیالت50447 زن و مرد معماري50514 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

واحد ایذه - 153 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد شیمی آزمایشگاهی30116 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30325 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردان فنی مخابرات40038 40059

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50164 زن و مرد باستان شناسی50605 زن و مرد موزه ها و بناهاي تاریخی60119 60193

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد باغملک - 389 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40423 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40989 زن و مردپرورش زنبور عسل-  کاردانی فنی دامپروري 50403 50453

واحد بهبهان - 215 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی10501 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري21380 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40747 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40974 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40980 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دزفول - 165 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مردمنابع آب هاي زیرزمینی- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40975 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40984 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 41052
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد باستان شناسی زن و مرد معماري60119 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد رامهرمز - 230 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20207 زن و مرد کاردانی امور بانکی20486 زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد امور دفتري21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21388 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21723 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40554 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50316 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مرد معماري50606 60206

واحد سوسنگرد - 313 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40038 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 50447

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد شادگان - 474 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 20571

واحد شوشتر - 204 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم10501 زن و مرد کاردانی امور دولتی20486 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21376 زن و مرد امور دفتري21378 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21388 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 21480

زن و مرد کاردان فنی مخابرات زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40976 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40984 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50164 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50403 زن و مرد باستان شناسی50606 زن و مرد مردم  شناسی60119 زن و مرد معماري60120 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمانمرکز شوش - 654 40423

محل تشکیل کالس مرکز شوش- واحد شوشتر  - 875 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

محل تشکیل کالس مرکز گتوند- واحد شوشتر  - 876 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

واحد ماهشهر - 191 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40558 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40561 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 41052

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز هندیجان - 538 20571

خلیج فارس- واحد بین الملی خرمشهر  - 567 زن و مرد علوم  قضایی 20813

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد مسجدسلیمان - 178 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 21380
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21723 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40558 زن و مرد کاردانی فنی صنایع پالستیک40747 زن و مردماشین آالت صنعت سیمان-  کاردانی فنی مکانیک 40979 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40996 استان زنجان41052
واحد ابهر - 207 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی بیمه20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21379 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40686 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 زن و مرد معماري50606 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خدابنده - 392 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20307 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20486 زن و مرد کاردانی حقوق قضایی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی20880 زن و مرد کاردانی امور تربیتی21330 زن و مرد کاردانی امور دولتی21375 زن و مرد کاردانی حسابداري21376 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40038 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40558 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40980 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 50164

زن و مرد تکنولوژي آبیاري زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50316 زن و مرد کاردانی حرفه اي مکانیزاسیون کشاورزي50403 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50459 زن و مرد معماري50606 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زنجان - 138 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد آمار30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 زن و مرد کاردانی گرافیک41052 زن و مرد معماري60183 زن و مرد معماري سنتی60206 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60208 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60313 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد هیدج - 400 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40562 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50403 زن و مرد معماري50518 60206
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته استان سمنان
واحد دامغان - 142 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد شیمی آزمایشگاهی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30325 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40558 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40561 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40980 زن و مرد تکنولوژي آبیاري40988 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50316 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مرد معماري50606 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سمنان - 128 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي20307 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21392 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40423 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40983 41052

مرکز شهمیرزاد - 673 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مردامور اداري-  کاردانی حرفه اي مدیریت 21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21387 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد شاهرود - 104 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 21383

زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40976 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40980 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40984 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد معماري41052 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد مهدي شهر - 479 زن و مرد علوم  قضایی زن و مرد کاردانی حسابداري20813 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

واحد گرمسار - 189 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد آمار21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30801 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 50606

مرکز ایوانکی - 610 زن و مرد کاردانی حسابداري استان سیستان وبلوچستان21380
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ایرانشهر - 180 20123
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 50606

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز نیک شهر - 540 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر30116 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد چابهار - 341 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21381 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40038 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 50514

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خاش - 269 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21330 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زابل - 268 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی21202 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21378 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40423 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 40974

زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مرد معماري50514 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز زهک - 556 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 21380

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زاهدان - 109 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد معماري50447 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سراوان - 270 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21381 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 استان فارس50606
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آباده - 216 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی امور دولتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21376 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 21383

22

             www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد آمار30116 زن و مرد کاردانی فنی معدن30801 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست40554 50518

مرکز قادرآباد - 534 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد کاردانی نقشه برداري21480 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50447 زن و مرد باستان شناسی50518 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60119 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ارسنجان - 160 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردان فنی بهره برداري راه آهن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40498 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40583 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 50518

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد استهبان - 145 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی20307 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40423 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد معماري سنتی 60208

واحد اقلید - 161 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع پالستیک40583 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40979 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد تکنولوژي آبیاري50164 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50316 50606

مرکز سده - 600 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی40423 50606

واحد بیضا - 291 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی حسابداري10501 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد جهرم - 193 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد آمار30539 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30801 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40059 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50316 زن و مرد مردم  شناسی50606 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60120 60325

واحد داراب - 168 زن و مرد دامپزشکی 10501
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی صنایع پالستیک40555 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40979 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50403 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50605 زن و مرد مردم  شناسی50680 زن و مرد کاردانی گرافیک60120 زن و مرد معماري60183 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

واحد داریون - 525 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

واحد زاهد شهر - 343 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی حسابداري10501 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

واحد زرقان - 288 زن و مرد امور گمرکی زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد زرین دشت - 529 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 40555

زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سپیدان - 251 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی20307 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50605 زن و مرد معماري60125 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد سروستان - 278 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز خرامه - 523 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز خفر - 620 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز کوارفارس - 536 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد صفاشهر - 387 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد کاردانی مخابرات هواپیما40555 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40560 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد الکترونیک هواپیما41052 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي41104 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد فسا - 134 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 20207
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21330 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40059 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50447 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 50606

مرکز ششده و قره بالغ - 589 زن و مرد علوم  قضایی زن و مرد کاردانی حسابداري20813 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران21380 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي40972 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50164 50403

واحد فیروزآباد - 129 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21383 زن و مردچرم و پوست-  کاردان فنی نساجی 30116 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی40981 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 50606

مرکز فراشبند - 482 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی مترجمی زبان انگلیسیمرکز قیروکارزین - 483 زن و مرد کاردانی حسابداري20306 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21383 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40038 41052

مرکز میمند - 557 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 21480

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد معماري41052 60206

واحد کازرون - 152 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی20571 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40555 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40980 50403

واحد الرستان - 155 زن و مرد کاردانی بیمه زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی نقشه برداري21480 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد معماري50605 60206

مرکز اوز - 541 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز بیرم - 558 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران زن و مردماشین افزار-  کاردانی فنی مکانیک 40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40995 41052

مرکز خنج - 255 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان10501 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد معماري50605 60206
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته
مرکز گراش - 505 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد المرد - 243 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40038 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مرودشت - 198 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مردچرم و پوست-  کاردان فنی نساجی 40562 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40981 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي50683 60325

مرکز پاسارگاد - 549 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21480 41052

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد نورآباد ممسنی - 292 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد نی ریز - 209 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20123 20486

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21392 زن و مرد آمار30539 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30801 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40558 زن و مردفرآوري سنگ هاي ساختمانی-  کاردانی فنی معدن 40583 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40991 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد مردم  شناسی50605 زن و مرد معماري60120 60206

مرکز آباده طشک - 512 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی21480 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي40980 استان قزوین50164
زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بوئین زهرا - 299 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک21380 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40686 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50403 50606

مرکز آبگرم - 678 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21392 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد تاکستان - 170 زن و مرد کاردانی مترجمی زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20306 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 20571
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی زن و مرد کاردانی امور تربیتی20742 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21375 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک30539 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40558 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40583 زن و مردماشین افزار-  کاردانی فنی مکانیک 40686 زن و مرد کاردانی تعمیر و نگهداري هواپیما40995 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41126 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50316 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 50606

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز آوج - 601 زن و مرد کاردانی امور دولتی20123 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21376 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري21383 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40747 زن و مرد کاردانی تعمیر و نگهداري هواپیما41052 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41126 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50164 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50403 50518

مرکز اسفرورین - 675 زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40686 41052

مرکز خرمدشت - 677 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید21380 زن و مرد معماري40583 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز ضیاء آباد - 676 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21480 41052

واحد قزوین - 214 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 40555

زن و مرد کاردانی نقشه برداري زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز شال - 609 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40555 زن و مرد معماري40747 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60313 استان قم60325
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد قم - 154 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21723 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر30539 استان کردستان41052
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز بانه - 671 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بیجار - 342 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک21380 زن و مرد معماري سنتی40558 60208

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد سقز - 271 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 21330
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40558 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50403 زن و مرد معماري50606 60206

واحد سنندج - 110 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد آمار30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30801 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40976 زن و مرد تکنولوژي آبیاري40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50316 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مرد کاردانی فنی صنایع غذایی50447 زن و مرد تکنولوژي شیالت50456 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50514 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50518 زن و مرد معماري50614 زن و مرد هنرهاي  نمایشی60206 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60309 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60313 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد قروه - 302 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد امور دفتري21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21388 30539

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40583 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 50605

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد مریوان - 537 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 استان کرمان60206
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد انار - 273 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد امور دفتري21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21388 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40832 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41052 زن و مرد معماري60125 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بافت - 221 زن و مرد کاردانی فنی معدن20307 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40554 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50518 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50605 50614
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی 60125

زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریمواحد بردسیر - 226 زن و مرد کاردانی حسابداري20486 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50316 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50680 زن و مرد معماري50683 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد بم - 240 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20486 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مرد تکنولوژي آبیاري40972 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50316 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50403 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد باستان شناسی50606 زن و مرد معماري60119 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

واحد جیرفت - 122 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد علوم  قضایی20571 زن و مرد کاردانی حرفه اي تربیت مربی پیش دبستانی20813 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21389 21480

زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی30539 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40980 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي40984 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50164 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مردتکنولوژي گیاه پزشکی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 زن و مرد معماري50681 60206

مرکز عنبرآباد - 533 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی 21480

واحد رفسنجان - 194 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی نقشه برداري21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40562 زن و مردتکنولوژي گیاه پزشکی-  کاردانی امور زراعی و باغی 41052 زن و مرد معماري50681 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییمرکز بهرمان - 413 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 زن و مردتولید و فرآوري پسته-  کاردانی فنی باغبانی 41052 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50189 زن و مرد معماري50518 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد زرند - 211 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20207 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21723 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40554 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40562 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 زن و مرد معماري50606 60206

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمانمرکز کوهبنان - 478 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد معماري41052 60206
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد سیرجان - 203 زن و مرد کاردانی امور بانکی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21381 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21392 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40747 زن و مردبرق صنعتی-  کاردانی فنی برق 40972 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40987 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 زن و مرد معماري41052 60206

واحد شهربابک - 210 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی10501 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40686 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50447 زن و مرد معماري50605 60206

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد کرمان - 108 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی معدن30539 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40554 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40583 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد معماري41052 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

مرکز ماهان - 590 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران 40972

واحد کهنوج - 253 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی تربیت معلم قرآن کریم20307 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20486 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی معدن30539 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40554 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد باستان شناسی41052 استان کرمانشاه60119
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد اسالم آبادغرب - 282 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20207 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردانی نقشه برداري30116 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40562 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

واحد صحنه - 281 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی30116 زن و مرد معماري50403 60206

واحد کرمانشاه - 192 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 20207
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21723 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي40974 زن و مرد تکنولوژي آبیاري50164 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50316 زن و مرد تکنولوژي شیالت50403 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50514 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50613 زن و مرد معماري50683 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز روانسر - 588 زن و مرد کاردانی حقوق قضایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20880 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک خودرو40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40687 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سنقروکلیائی - 385 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد آمار21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40562 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز قصرشیرین - 458 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 20571

زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21383 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50514 زن و مرد معماري50680 60206

مرکز گیالن غرب - 499 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز هرسین - 647 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

واحد کنگاور - 312 زن و مرد امور گمرکی زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی امور دولتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21376 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40562 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد تکنولوژي آبیاري50164 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50316 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مرد مردم  شناسی50606 زن و مرد معماري60120 60206

31

             www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته استان کهگیلویه وبویراحمد
مرکز بهمئی - 664 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دهدشت - 293 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20207 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40747 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 41052

واحد یاسوج - 120 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21723 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد معماري50447 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد گچساران - 149 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 استان گلستان30539
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آزادشهر - 186 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور دولتی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21376 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21723 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40423 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40583 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40984 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد تکنولوژي شیالت50403 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50514 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50606 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50613 زن و مرد مردم  شناسی50614 زن و مردفرش دستباف-  کاردانی حرفه اي صنایع دستی 60120 زن و مرد معماري60194 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

مرکز کالله - 493 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 50518

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بندرگز - 393 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد آمار21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردامور پیمانها- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40971 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 50514
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد تکنولوژي محیط زیست زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي50518 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد علی آبادکتول - 184 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40555 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی40686 زن و مرد معماري60125 60206

واحد مینودشت - 333 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41052 زن و مرد معماري60125 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60313 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد گرگان - 173 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40976 40988

زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50447 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50606 زن و مرد معماري50614 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز آق قال - 635 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20307 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز بندر ترکمن - 653 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کردکوي - 598 زن و مرد کاردانی حقوق قضایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20880 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 60206

مرکز گالیکش - 599 زن و مردامور اداري-  کاردانی حرفه اي مدیریت  زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21387 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز گمیشان - 574 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی10501 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 40423
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مرد معماري50514 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد گنبدکاووس - 274 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 استان گیالن60206
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آستارا - 164 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی امور تربیتی21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21375 زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21381 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40554 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40562 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40972 زن و مرد تکنولوژي شیالت50403 زن و مرد تکنولوژي چوب50514 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50520 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مردتکنولوژي گیاه پزشکی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 50681

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد آستانه اشرفیه - 546 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 21480

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

واحد بندرانزلی - 286 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21723 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد تکنولوژي شیالت40974 زن و مرد معماري50514 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تالش - 314 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 50514

واحد رشت - 117 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50447 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50680 50683

زیبا کنار- مرکز لشت نشا  - 550 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 40423
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد معماري 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز ماسال - 502 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد رودبار - 296 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد معماري40555 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد رودسر - 275 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40972 زن و مرد معماري40980 زن و مرد معماري سنتی60206 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60208 60325

واحد صومعه سرا - 532 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 زن و مرد معماري41052 زن و مرد هنرهاي  نمایشی60206 60309

واحد فومن و شفت - 395 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40558 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40980 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد الهیجان - 202 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40562 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد کاردانی فنی تولید و فرآوري چاي50403 زن و مرد تکنولوژي شیالت50457 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50514 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50518 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50613 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60125 60313

مرکز سیاهکل - 477 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد آمار21480 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر30801 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمانواحد لنگرود - 484 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40686 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40747 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40972 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40988 زن و مردنیروگاه حرارتی-  کاردانی فنی مکانیک 40989 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40994 زن و مرد کاردانی حرفه اي مکانیزاسیون کشاورزي41052 زن و مرد معماري50459 زن و مرد معماري سنتی60206 استان لرستان60208
زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد الیگودرز - 245 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 21330
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی امور دولتی زن و مرد کاردانی بیمه21376 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21392 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی معدن30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40562 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40686 زن و مردماشین افزار-  کاردانی فنی مکانیک 40747 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40995 زن و مرد هنرهاي  نمایشی41052 60309

واحد بروجرد - 112 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40561 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40972 زن و مرد تکنولوژي آبیاري40997 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50316 زن و مرد تکنولوژي چوب50518 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50520 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50606 50613

مرکز اشترینان - 634 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی بیمه21330 زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد خرم آباد - 148 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حقوق قضایی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري20880 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردان فنی مخابرات40038 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50164 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50447 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد مردم  شناسی50606 زن و مرد معماري60120 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز ازنا - 584 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 41052

مرکز پلدختر - 578 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 21383
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز دلفان - 680 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز سلسله - 277 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کوهدشت - 382 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد دورود - 248 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21392 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21723 زن و مرد کاردان فنی مخابرات40038 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40558 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40561 زن و مردبرق صنعتی-  کاردانی فنی برق 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40987 زن و مرد معماري41052 60206

استان مازندران
آملی... واحد آیت ا - 260 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20307 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران21480 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40976 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد کاردانی فنی صنایع غذایی50403 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50456 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 50683 60313

واحد بابل - 156 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10501 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50514 50605

واحد بهشهر - 346 زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 60206 60313

زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات مرکز گلوگاه - 607 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد تنکابن - 159 20123
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی هتلداري20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21085 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21723 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40423 زن و مردچرم و پوست-  کاردان فنی نساجی 40561 زن و مردتجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی-  کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 40981 زن و مردساختمان-  کاردانی فنی ممیزي انرژي 40982 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر40990 زن و مرد تکنولوژي شیالت50447 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50514 زن و مرد هنرهاي  نمایشی50518 60309

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد جویبار - 344 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی امور مالی و مالیاتی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21378 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی صنایع پالستیک40558 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40979 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40980 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي40997 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50164 زن و مرد تکنولوژي شیالت50447 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50514 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي50683 60325

واحد چالوس - 158 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی حرفه اي بهداشت محصوالت دامی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی10566 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت صنعتی کاربردي21380 21392

زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی صنایع شیمیایی40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40561 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40980 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی41052 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50605 زن و مرد معماري50613 زن و مرد معماري سنتی60206 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60208 60325

واحد رامسر - 414 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان فنی مخابرات21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 زن و مرد مردم  شناسی41052 زن و مرد حفاظت و مرمت آثار تاریخی60120 زن و مرد معماري60192 زن و مرد معماري سنتی60206 زن و مرد هنرهاي  نمایشی60208 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60309 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ساري - 208 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20571 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30539 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40583 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 زن و مرد تکنولوژي چوب50518 زن و مرد معماري50520 60206
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته
زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد سوادکوه - 279 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد شیمی آزمایشگاهی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30325 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40554 زن و مردحفاري-  کاردانی فنی معدن 40558 زن و مرد تکنولوژي آبیاري40992 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی50316 زن و مردحفاظت و حمایت منابع طبیعی-  کاردانی فنی منابع طبیعی 50403 زن و مرد تکنولوژي شیالت50458 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست50514 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50518 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50605 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50613 زن و مرد معماري50683 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

مرکز شیرگاه - 496 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی زن و مرد معماري21480 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد قائم شهر - 107 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور دولتی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21376 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد آمار30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30801 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40554 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40832 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد تکنولوژي شیالت40974 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50514 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد تکنولوژي جنگلداري50606 50613

زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري زن و مرد معماري50614 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد نکا - 311 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20742 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21723 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

واحد نور - 239 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد آمار30116 زن و مرد کاردانی فنی برق30801 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی41052 زن و مرد معماري50403 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60206 60325

مرکز محمودآباد - 464 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 40423

واحد نوشهر - 539 زن و مرد کاردانی بیمه زن و مرد کاردانی حسابداري21379 استان مرکزي21380
زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد آشتیان - 199 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 50606

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اراك - 121 20307
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40832 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 زن و مرد تکنولوژي آبیاري50164 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50316 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی50605 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري50606 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50614 زن و مرد هنرهاي  نمایشی50683 60309

مرکز آستانه - 513 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21480 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 41052

مرکز شازند - 498 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مردقند-  کاردانی فنی صنایع غذایی 40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40984 41052

مرکز مهاجران - 126 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

محل تشکیل کالس مرکز خنداب- واحد اراك  - 881 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر 41052

واحد تفرش - 247 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 41052

زن و مرد معماري 60206

واحد جاسب - 340 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد خمین - 262 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21723 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40555 زن و مرد کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید40562 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40583 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 41052

واحد دلیجان - 495 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مردگرافیک-  هنرهاي تجسمی 41052 60313

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد زرندیه - 528 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 21480 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40988 زن و مرد معماري50403 60206

واحد ساوه - 181 زن و مرد دامپزشکی زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی10501 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردریخته گري-  کاردانی فنی متالورژي 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40993 41052

40

             www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی 50606

واحد فراهان - 244 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21723 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد تکنولوژي تولیدات گیاهی41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 50606 50683

واحد کمیجان - 347 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد محالت - 200 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد کاردانی فنی معدن30116 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40554 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40558 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40747 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40972 زن و مردحفاري-  کاردانی فنی معدن 40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40992 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41052 50447

واحد نراق - 185 زن و مرد کاردانی بیمه زن و مرد کاردانی حسابداري21379 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40558 زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40686 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40747 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40988 واحد بستک و جناح - 809استان هرمزگان41052 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40972 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بندر جاسک - 521 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق30116 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40973 40989

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد بندرعباس - 114 زن و مرد امور گمرکی20207 زن و مرد کاردانی حسابداري21202 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40972 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز بشاگرد - 681 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد بندرلنگه - 285 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد امور گمرکی20571 زن و مرد کاردانی امور بانکی21202 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40558 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مرد معماري50514 60206

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیمرکز چارك - 668 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی20207 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40038 40423
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات  40989

واحد پارسیان - 460 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق40038 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد حاجی آباد - 380 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی فنی عملیات پتروشیمی21380 زن و مرد تکنولوژي موادغذایی40038 زن و مرد کاردانی تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50403 زن و مرد معماري سنتی50447 60208

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد رودان - 383 زن و مرد کاردانی حسابداري20207 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد تکنولوژي آبیاري41052 زن و مرد تکنولوژي تولیدات دامی50316 50605

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد قشم - 217 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردمنابع آب هاي زیرزمینی- کاردانی فنی عمران40974 زن و مردمنابع آب هاي سطحی- کاردانی فنی عمران40975 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40976 زن و مرد تکنولوژي شیالت41052 زن و مرد معماري50514 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز جزیره هرمز - 459 زن و مرد کاردانی امور بانکی20307 21330

زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40555 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40973 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي41052 60325

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز خمیر - 666 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی فنی برق21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی حسابداريمرکز آموزش بین المللی کیش - 619 21380

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد میناب - 381 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  کاردانی امور زراعی و باغی 41052 50683

مرکز سیریک - 667 زن و مرد کاردانی فنی برق زن و مرد کاردانی فنی جوشکاري40555 استان همدان40747
زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اسدآباد - 469 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردانی فنی برق21480 40555

زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربیواحد تویسرکان - 167 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 21480
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی40555 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40686 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد تکنولوژي مرتع و آبخیزداري41052 زن و مرد معماري50614 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد مالیر - 196 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21383 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مردبتن- کاردانی فنی عمران40423 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40972 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مردراهسازي- کاردانی فنی عمران40974 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40997 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز سامن - 542 زن و مرد کاردانی امور بانکی زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد همدان - 171 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20207 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردانی علم اطالعات و دانش شناسی21480 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21723 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی30116 زن و مرد کاردان فنی مخابرات30539 40059

زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40558 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 زن و مرد تکنولوژي محیط زیست41052 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50518 زن و مرد حفاظت و مرمت آثار تاریخی60125 زن و مرد معماري60192 زن و مرد معماري سنتی60206 60208

مرکز بهار - 519 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21383 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21480 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد)ICT( کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات 40558 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40989 زن و مرد معماري41052 زن و مرد معماري سنتی60206 زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي60208 60325

مرکز رزن - 571 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی فنی برق21380 40555

مرکز قروه درجزین - 581 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیمرکز کبودرآهنگ - 535 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20307 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی مدیریت بازرگانی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21383 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

مرکز نهاوند - 398 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 40423
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی 98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته سال / رشته زن و مرد نرم افزار کامپیوتر زن و مرد کاردانی فنی شهرسازي41052 استان یزد60325
زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد ابرکوه - 259 زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسی20123 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردانی فنی معدن30116 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40554 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 41052

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد اردکان - 283 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان20571 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40423 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد اشکذر - 317 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر21380 41052

واحد بافق - 223 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان21380 زن و مرد کاردانی فنی معدن40423 زن و مرد کاردانی فنی برق40554 زن و مرد کاردانی فنی مکانیک40555 زن و مرد کاردانی نقشه برداري40558 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40562 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 زن و مرد تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي41052 50164

زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتداییواحد بهاباد - 518 زن و مرد کاردانی حسابداري20571 زن و مرد کاردانی فنی معدن21380 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40554 زن و مرد معماري41052 60206

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد تفت - 201 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مرد کاردانی علوم ورزشی21380 21480

زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 زن و مرد معماري41052 60206

واحد مهریز - 316 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد کاردانی اقتصاد کار و بهره وري21380 زن و مرد کاردانی روابط کار21381 زن و مرد کاردان فنی مخابرات21382 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان40059 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40555 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان انگلیسیواحد میبد - 179 زن و مرد کاردانی حسابداري20307 زن و مردآزمایشگاه-  کاردانی فنی صنایع سرامیک 21380 زن و مردسیستم هاي کامپیوتري-  کاردانی فنی کامپیوتر 40986 زن و مردخط تولید-  کاردانی فنی صنایع سرامیک 40988 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40999 41052

زن و مرد کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسیواحد یزد - 105 زن و مرد کاردانی آموزش دینی و عربی20123 زن و مرد کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی20207 زن و مرد کاردانی امور بانکی20571 زن و مرد کاردانی حسابداري21330 زن و مرد تربیت معلم آموزش علوم تجربی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30539 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 زن و مرد کاردانی فنی نساجی40555 زن و مردشبکه و تصفیه خانه آب- کاردانی فنی عمران40832 زن و مردشبکه و تصفیه خانه فاضالب- کاردانی فنی عمران40973 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر40974 41052

مرکز خاتم - 465 زن و مرد کاردانی حسابداري زن و مرد تربیت معلم آموزش ریاضی21380 زن و مرد کاردان  فنی  کارهاي  عمومی  ساختمان30116 زن و مرد کاردانی فنی برق40423 40555
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