
پذیرش اولویت دارای های  دیپلم تحصیلی های  رشته عنوانآموزشی گروه زیر کدآموزشی گروه

401

 امور ای حرفه کاردانی ، موزه امور-  فرهنگی امور ای حرفه کاردانی ، فرهنگی امور ای حرفه کاردانی

 و کودک فرهنگی امور مربی تربیت ای حرفه کاردانی ، تبلیغات ای حرفه کاردانی ، اطالعرسانی و کتابداری

عمومی روابط ای حرفه کاردانی ، خبرنگاری ای حرفه کاردانی ، نوجوان

402
 و مدیحه ای حرفه کاردانی ، مسجد خادمی ای حرفه کاردانی ، کریم قرآن مربی تربیت ای حرفه کاردانی

اسالمی تربیت و اندیشه مروج ای حرفه کاردانی ، مرثیهسرایی

404

 زبان مترجمی ای حرفه کاردانی ، شنیداری و دیداری آثار-  اسپانیولی زبان مترجمی ای حرفه کاردانی

 ، رسمی متون و مکتوب آثار-  انگلیسی زبان مترجمی ای حرفه کاردانی ، شنیداری و دیداری آثار-  انگلیسی

 زبان مترجمی ای حرفه کاردانی ، شنیداری و دیداری آثار-  فرانسوی زبان مترجمی ای حرفه کاردانی

رسمی متون و مکتوب آثار-  فرانسوی

 ، تجربی علوم ، فیزیک ریاضی

 و علوم ، مهارتی ، انسانی علوم

اسالمی معارف

405
 و چاپ ای حرفه کاردانی ، چاپ طراحی-  چاپ ای حرفه کاردانی ، پوشاک چاپ-  چاپ ای حرفه کاردانی

نشر

406

 ، قیمتی های سنگ تراش-  جواهر و طال ای حرفه کاردانی ، دستباف فرش-  دستی صنایع ای حرفه کاردانی

 گوهر-  جواهر و طال ای حرفه کاردانی ، دست با زیورآالت ساخت - 406 جواهر و طال ای حرفه کاردانی

ملیلهسازی-  جواهر و طال ای حرفه کاردانی ،  نشانی

407

 ، خبری عکاسی ای حرفه کاردانی ، کفش و کیف طراحی ای حرفه کاردانی ، خوشنویسی ای حرفه کاردانی

 حرفه کاردانی ، عکاسی-  تجسمی های هنر ای حرفه کاردانی ، داخلی معماری-  معماری ای حرفه کاردانی

 های هنر ای حرفه کاردانی ، نقاشی-  تجسمی های هنر ای حرفه کاردانی ، گرافیک-  تجسمی های هنر ای

دیواری نقاشی-  تجسمی های هنر ای حرفه کاردانی ، ایرانی نقاشی-  تجسمی

408
 ای حرفه کاردانی ، ایران سنتی های دوخت ای حرفه کاردانی ، لباس تکنولوژی و دوخت ای حرفه کاردانی

لباس طراحی

409
 ای حرفه کاردانی ، گردشگری ای حرفه کاردانی ، قنادی ای حرفه کاردانی ، آشپزی ای حرفه کاردانی

هتلداری

410

 کاردانی ، فیلم تدوین-  سینما ای حرفه کاردانی ، بازیگری ای حرفه کاردانی ، انیمیشن ای حرفه کاردانی

-  سینما ای حرفه کاردانی ، صدابرداری-  سینما ای حرفه کاردانی ، تصویربرداری-  سینما ای حرفه

 ای حرفه کاردانی ، کارگردانی کمک ای حرفه کاردانی ، فیلمنامهنویسی-  سینما ای حرفه کاردانی ، فیلمسازی

عروسکی نمایش-  نمایشی های هنر ای حرفه کاردانی ، گریم

411
 حرفه کاردانی ، ایرانی ساز نوازندگی-  موسیقی ای حرفه کاردانی ، ایرانی آواز-  موسیقی ای حرفه کاردانی

کالسیک ساز نوازندگی ای

98 مهر کاربردی علمی دانشگاه کاردانی هنر و فرهنگ گروه های  رشته لیست

هنر و فرهنگ

مهارتی

انسانی علوم

اسالمی معارف و علوم ،  مهارتی

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


