
دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد آذرشهر - 399استان آذربایجان شرقی زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردواحد اسکو - 350 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد اهر - 220 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز هوراند - 491 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد ایلخچی - 396 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد بستان آباد - 351 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد بناب - 144گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بناب - 487 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 تهویه مطبوع- تاسیسات 40628 16              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد تبریز - 102 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمرکز خسروشهر - 616معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز سردرود - 566گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز گوگان - 504گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تبریز - 304 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد جلفا - 471طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد خامنه - 386 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردواحد سراب - 124 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردمرکز مهربان - 580تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سراب - 423 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 نقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 17              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سهند تبریز - 425 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد شبستر - 195 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردمرکز بندرشرفخانه - 472طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مردمرکز تسوج - 470 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما شبستر - 489 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردچاپ دستی-  هنرهاي تجسمی  60133 زن و مردواحد صوفیان - 390 طراحی لباس60148 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد عجب شیر - 256 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما عجب شیر - 662 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد کلیبر - 276 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 18 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردمرکز خدا آفرین - 492 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآبش احمد-آموزشکده فنی و حرفه اي سما کلیبر - 819 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردواحد مراغه - 147 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مراغه - 402 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردواحد مرند - 125گرافیک- گرافیک60104 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردمرکز خاروانا - 349تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرند - 371 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد ملکان - 300گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 ریخته گري- متالورژي40719 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ملکان - 642 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد ممقان - 297تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 ماشین افزار-  ساخت و تولید40630 19              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ممقان - 433 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد میانه - 218 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد سفال و سرامیک40736 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردمرکز ترکمانچاي - 508طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 تکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما میانه - 374 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد ورزقان - 348تکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 صنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 20              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردواحد هادي شهر - 338 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد هریس - 388 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد هشترود - 301 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما هشترود - 592 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمرکز پیرانشهر - 582استان آذربایجان غربیگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز سردشت - 531 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارومیه - 321 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد بوکان - 379گرافیک- گرافیک60104 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد خوي - 137 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز قره ضیاالدین - 551 زن و مرد حسابداري21301 الکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 21              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما خوي - 442 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد سلماس - 264گرافیک- گرافیک60104 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد شاهین دژ - 336گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردواحد ماکو - 241 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز چالدران - 511گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد مهاباد - 166 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهاباد - 373 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 برق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 22              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد میاندوآب - 249گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما میاندوآب - 434 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد نقده - 246گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد اردبیل - 119استان اردبیلتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز سرعین - 553 تربیت بدنی21408 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمرکز هشتجین - 554معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما اردبیل - 436 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد بیله سوار - 473 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 23 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد پارس آباد مغان - 287 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز اصالندوز - 514گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما پارس آباد مغان - 543 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردواحد خلخال - 213 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 سازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما خلخال - 345 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد مشکین شهر - 263گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز الهرود - 555 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 نقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشکین شهر - 643 زن و مردواحد گرمی - 391گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 ریخته گري- متالورژي40719 24              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردمرکز انگوت - 515طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 استان اصفهان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشان - 708 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد اردستان - 177طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز زواره - 337 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد)اصفهان  (آموزشکده فنی و حرفه اي سما خوراسگان  - 305 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد بادرود - 475 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مرد تولید سیمان40388 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد تیران - 595 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد خمینی شهر - 188گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز خوانسار - 640 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمینی شهر - 467 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 25              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد دولت آباد - 318 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد دهاقان - 183 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد سمیرم - 462 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد شاهین شهر - 394 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد شهرضا - 197گرافیک- گرافیک60104 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردمرکز نیک آباد - 591مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد شهرمجلسی - 219 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردواحد فریدن - 258ریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زنواحد فالورجان - 172 نرم افزار کامپیوتر41052 زنمربی کودك- کودکیاري 20575 زن حسابداري21301 زنمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد کاشان - 116 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مردمرکز آران و بیدگل - 669 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز جوشقان قالی - 573 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردواحد لنجان - 294 نرم افزار کامپیوتر41052 مدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 26              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد مبارکه - 190 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مبارکه - 650 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مرد)دهق(مرکز مهردشت  - 672مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد میمه - 205برق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردواحد نائین - 176 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما نجف آباد - 309 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد نطنز - 289طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد هرند - 267 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد گلپایگان - 266 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد کرج - 115استان البرز نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 سازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 27              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرج - 308 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردواحد هشتگرد - 494 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد ایالم - 254استان ایالم نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمرکز آبدانان - 547مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمرکز شیروان و چرداول - 631 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز مهران - 544 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایالم - 439 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردواحد ایوان غرب - 457 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد دره شهر - 334 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردواحد دهلران - 481 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد اهرم - 516استان بوشهر نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد بندردیلم - 335 نرم افزار کامپیوتر41052 28 حسابداري21301              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد بوشهر - 146 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردمرکز دیر - 576کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز کنگان - 416 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر - 419 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد جزیره خارك - 174 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردواحد خورموج - 224 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد دشتستان - 290 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز جم - 665گرافیک- گرافیک60104 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردواحد دلوار - 526صنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد گناوه - 397 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردناوبري-  ناوبري 40915 استان تهران نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد اسالمشهر - 238 29 تربیت بدنی21408              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالمشهر - 437 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما اندیشه - 455 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما پاکدشت - 412 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد پردیس - 501 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد پرند - 298 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهران - 384 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تهرانسر - 695 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد تهران شرق - 284 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 30              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد تهران شمال - 157 زن و مردواحد دماوند - 250 تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما دماوند - 488 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما رباط کریم - 818 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد رودهن - 113معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودهن - 444 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد شهرقدس - 252گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز شهریار - 577گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد صفادشت - 583گرافیک- گرافیک60104 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد فیروزکوه - 135 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد ورامین - 143گرافیک- گرافیک60104 زن و مردمرکز قرچک ورامین - 656گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ورامین - 310 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 31              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردشهرري )ره(واحد یادگار امام خمینی  - 139 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد بروجن - 242استان چهارمحال وبختیاري هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز اردل - 463 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما شهرکرد - 366 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردواحد فارسان - 401گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد بیرجند - 131استان خراسان جنوبیگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز نهبندان - 507گرافیک- گرافیک60104 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بیرجند - 355 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد طبس - 229طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 32              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما طبس - 447 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائن - 448 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردواحد قاینات - 261 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد بردسکن - 280استان خراسان رضوي نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد تایباد - 265 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردواحد تربت جام - 118 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت جام - 357گرافیک- گرافیک60104 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد تربت حیدریه - 132ادبیات نمایشی-  تئاتر 60322 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمرکز خواف - 524معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تربت حیدریه - 323 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما درگز - 443 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردواحد سبزوار - 127 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمرکز جوین - 522 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 33 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سبزوار - 364 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد فردوس - 162 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما فردوس - 367 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد قوچان - 206کمک کارگردانی-  فیلمسازي60316 مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما قوچان - 428 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد کاشمر - 212گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کاشمر - 429 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردواحد مشهد - 111تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردمرکز بجستان - 517 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز درگز - 339طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 34 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردمرکز سرخس - 530 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمرکز فریمان - 506 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد - 332 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد نیشابور - 130گرافیک- گرافیک60104 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما نیشابور - 376 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردواحد گناباد - 140 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما گناباد - 330 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد اسفراین - 315استان خراسان شمالی نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد بجنورد - 182مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 الکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 35              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمرکز جاجرم - 476کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز مانه و سملقان - 579 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بجنورد - 569 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردواحد شیروان - 169تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیروان - 426 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد آبادان - 151استان خوزستان طراحی لباس60148 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد امیدیه - 187طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما امیدیه - 438 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد اندیمشک - 295 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد اهواز - 106گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 تبرید- تأسیسات 40623 36              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما اهواز - 353 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد ایذه - 153 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ایذه - 605 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد باغملک - 389ماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد بهبهان - 215 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بهبهان - 468 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد دزفول - 165 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما دزفول - 361 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 نقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 37              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردطراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مردادبیات نمایشی-  تئاتر 60322 زن و مردواحد رامهرمز - 230نقاشی متحرك-  فیلمسازي 60330 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد سوسنگرد - 313تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سوسنگرد - 405 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد شادگان - 474 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردواحد شوشتر - 204 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز شوش - 654گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما شوشتر - 446 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد ماهشهر - 191 معماري60206 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز هندیجان - 538گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 38 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ماهشهر - 565 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز گتوند - 707 نرم افزار کامپیوتر41052 مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردخلیج فارس-واحد بین المللی خرمشهر - 567 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد مسجدسلیمان - 178گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مسجدسلیمان - 372 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد ابهر - 207استان زنجان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابهر - 352 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد خدابنده - 392 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرمدره - 497 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد زنجان - 138معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمرکز تکاب - 548صنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 39 حسابداري21301              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمرکز طارم - 694 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز ماهنشان - 461 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما زنجان - 325 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد هیدج - 400 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد دامغان - 142استان سمنان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد سمنان - 128گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز شهمیرزاد - 673 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سمنان - 424 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد شاهرود - 104 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 40 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما شاهرود - 365 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد مهدي شهر - 479 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردواحد گرمسار - 189 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردمرکز ایوانکی - 610تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرمسار - 370 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد ایرانشهر - 180استان سیستان وبلوچستان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز نیک شهر - 540گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد چابهار - 341تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردواحد خاش - 269 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد زابل - 268گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 41              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد زاهدان - 109 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما زاهدان - 324 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردواحد سراوان - 270گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمهرستان-آموزشکده فنی و حرفه اي سما سراوان - 817 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد آباده - 216استان فارس نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمرکز بوانات - 520معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمرکز قادرآباد - 534 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 برق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما آباده - 417 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردواحد ارسنجان - 160 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 تهویه مطبوع- تاسیسات 40628 42              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ارسنجان - 320 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردواحد استهبان - 145 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردواحد اقلید - 161 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد بیضاء فارس - 291 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد جهرم - 193 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما جهرم - 509 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد داراب - 168معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما داراب - 421 زن و مردواحد داریون - 525کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد زاهدشهر - 343 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد زرقان - 288 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد زرین دشت - 529 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 43              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردواحد سپیدان - 251 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد سروستان - 278 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز خرامه - 523 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز خفر - 620 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز کوارفارس - 536 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما شیراز - 326 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردطراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مردواحد صفاشهر - 387کمک کارگردانی-  فیلمسازي60316 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد فسا - 134 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردمرکز ششده و قره بالغ - 589 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 44              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما فسا - 564 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مردواحد فیروزآباد - 129نقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مردمرکز فراشبند - 482صنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز قیروکارزین - 483 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز میمند - 557 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما فیروزآباد - 368 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد کازرون - 152تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کازرون - 369 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد الرستان - 155گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمرکز اوز - 541 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز بیرم - 558 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمرکز خنج - 255تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز گراش - 505 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 45 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما الرستان - 449 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد المرد - 243 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد مرودشت - 198گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز پاسارگاد - 549 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مرودشت - 450 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردواحد نورآباد ممسنی - 292 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد نی ریز - 209 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردمرکز آباده طشک - 512تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 46 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان استان قزوین زن و مردواحد بوئین زهرا - 299 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز آبگرم - 678 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد تاکستان - 170 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز آوج - 601گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز اسفرورین - 675 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز خرمدشت - 677 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز ضیاء آباد - 676مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تاکستان - 356 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردواحد قزوین - 214 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز شال - 609گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 47              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 استان قمگرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما قم - 603 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز بانه - 671استان کردستانگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد بیجار - 342گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد سقز - 271طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد سنندج - 110طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سنندج - 445 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 48 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد قروه - 302 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد مریوان - 537گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد انار - 273استان کرمان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردواحد بافت - 221 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردواحد بردسیر - 226تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد بم - 240 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد جیرفت - 122تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردمرکز عنبرآباد - 533تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما جیرفت - 359 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 49 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد رفسنجان - 194تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز بهرمان - 413گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد زرند - 211 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردمرکز کوهبنان - 478تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما زرند - 362 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد سیرجان - 203تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردواحد شهربابک - 210 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردواحد کرمان - 108تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمان - 329 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد کهنوج - 253گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 50 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان استان کرمانشاه زن و مردواحد اسالم آبادغرب - 282 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما اسالم آباد غرب - 645 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد صحنه - 281 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد کرمانشاه - 192گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردمرکز روانسر - 588تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردمرکز سنقر و کلیائی - 385 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز قصر شیرین - 458 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز گیالنغرب - 499تکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز هرسین - 647 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 تکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کرمانشاه - 490 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 51 نرم افزار کامپیوتر41052              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد کنگاور - 312 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمرکز بهمئی - 664استان کهگیلویه وبویراحمدطراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد دهدشت - 293 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد یاسوج - 120 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 تبرید- تأسیسات 40623 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما یاسوج - 454 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد گچساران - 149 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما گچساران - 432 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردواحد آزادشهر - 186استان گلستان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردمرکز کالله - 493 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 52              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما آزادشهر - 319 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد بندرگز - 393عکاسی و فیلمبرداري-  فیلمسازي 60320 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد علی آبادکتول - 184 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما علی آبادکتول - 327 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردطراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مردواحد مینودشت - 333کمک کارگردانی-  فیلمسازي60316 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد گرگان - 173 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمرکز آق قال - 635 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز بندر ترکمن - 653 حسابداري21301 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمرکز کردکوي - 598 نرم افزار کامپیوتر41052 53 حسابداري21301              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردمرکز گالیکش - 599 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز گمیشان - 574 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما گرگان - 411 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد گنبدکاووس - 274طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردواحد آستارا - 164استان گیالن نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما آستارا - 418 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد آستانه اشرفیه - 546تکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرانزلی - 408 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 54              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد تالش - 314 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تالش - 440 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد رشت - 117 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردزیبا کنار- مرکز لشت نشاء  - 550 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز ماسال - 502 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما رشت - 306 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد رودبار - 296گرافیک- گرافیک60104 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودبار - 409 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد رودسر - 275گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما رودسر - 606 نرم افزار کامپیوتر41052 کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 55              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما سیاهکل - 612 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردواحد صومعه سرا - 532 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردواحد فومن و شفت - 395 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد الهیجان - 202 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردمرکز سیاهکل - 477تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما الهیجان - 331 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد لنگرود - 484کمک کارگردانی-  فیلمسازي60316 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما لنگرود - 646 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردواحد الیگودرز - 245استان لرستانتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 برق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 56              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردواحد بروجرد - 112 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بروجرد - 456 حسابداري21301 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردمرکز اشترینان - 634 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد خرم آباد - 148 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردمرکز ازنا - 584تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز پلدختر - 578 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز سلسله  - 277 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمرکز کوهدشت - 382 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما خرم آباد - 360 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 57              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردواحد دورود - 248 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 استان مازندران نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردآملی... واحد آیت ا - 260 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 گرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما آیت اهللا آملی - 403 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد بابل - 156 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بابل - 322 حسابداري21301 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردواحد بهشهر - 346گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز گلوگاه - 607 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردواحد تنکابن - 159 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 صنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 58              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تنکابن - 358 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردکمک کارگردانی-  فیلمسازي60316 زن و مردعکاسی و فیلمبرداري-  فیلمسازي 60320 زن و مردواحد جویبار - 344تدوین-  فیلمسازي 60328 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردواحد چالوس - 158 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد رامسر - 414تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما رامسر - 406 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد ساري - 208 حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساري - 307 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد سوادکوه - 279گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 قالبسازي-  ساخت و تولید40629 59              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز شیرگاه - 496تکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد قائم شهر - 107 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما قائمشهر - 328 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردرادیو و تلویزیون- الکترونیک40115 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردتکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما کیاکال - 430 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد نکا - 311معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردمرکز محمود آباد - 464 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما نور - 453گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 60              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد نوشهر - 539گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما چالوس - 375 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد آشتیان - 199استان مرکزيسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد اراك - 121تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردمرکز آستانه - 513تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردمرکز شازند - 498 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردمرکز مهاجران - 126 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما اراك - 303 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 تهویه مطبوع- تاسیسات 40628 61              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد طراحی صنعتی40695 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردجوشکاري- صنایع فلزي40737 زن و مردصنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد تفرش - 247طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد جاسب - 340 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد خمین - 262 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 تکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما خمین - 441 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد دلیجان - 495 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد زرندیه - 528 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد ساوه - 181 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ساوه - 363 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد امور اداري21308 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 نقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 62              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردصنایع فلزي-  صنایع فلزي 40713 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مرد سفال و سرامیک40736 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردتکنولوژي پرورش طیور- امور دامی50619 زن و مردتکنولوژي پرورش دام-  امور دامی 50620 زن و مردواحد فراهان - 244تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد کمیجان - 347مکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد محالت - 200 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مرداستخراج معدن-  معدن40509 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد نراق - 185 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 استان هرمزگان نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد بستک و جناح - 809 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد بندرجاسک - 521 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد بندرعباس - 114 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 تهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما بندرعباس - 354 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد بندرلنگه - 285طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردواحد پارسیان - 460 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردپردیس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب - 799 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد حاجی آباد - 380 حسابداري21301 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 معماري-  نقشه  کشی  معماري40433 63              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد رودان - 383تکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد قشم - 217تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردمرکز جزیره هرمز - 459کارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمرکز خمیر - 666گرافیک- گرافیک60104 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما قشم - 427 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد بین المللی کیش - 619 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد میناب - 381 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردمرکز سیریک - 667 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد امور اداري21308 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردواحد اسدآباد - 469استان همداننقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد تویسرکان - 167 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردواحد مالیر - 196گرافیک- گرافیک60104 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 تاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 64              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مردمرکز سامن - 542 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مالیر - 451 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردسازه هاي چوبی- صنایع  چوب  و کاغذ50513 زن و مردواحد همدان - 171طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردمرکز بهار - 519 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردمرکز رزن - 571 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز قروه درجزین - 581 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز کبودرآهنگ - 535 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمرکز نهاوند - 398 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما همدان - 377 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمربی کودك- کودکیاري 20575 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردصنایع  شیمیایی- صنایع  شیمیایی40217 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 قالبسازي-  ساخت و تولید40629 65              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



دانشگاه آزاد اسالمی )نیمسال اول  ( 98شهرهاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی پیوسته سال / رشته: )1(جدول شماره  نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان زن و مرد زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 استان یزد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مردواحد ابرکوه - 259 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما ابرکوه - 435 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد اردکان - 283 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردواحد اشکذر - 317 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتبرید- تأسیسات 40623 زن و مردتهویه مطبوع- تاسیسات 40628 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردگرافیک- گرافیک60104 زن و مردواحد بافق - 223 هنرهاي تجسمی ـ نقاشی60125 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمکانیک خودرو-  مکانیک  خودرو40626 زن و مردقالبسازي-  ساخت و تولید40629 زن و مردماشین افزار-  ساخت و تولید40630 زن و مردواحد بهاباد - 518 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردنقشه  کشی و طراحی صنعتی- نقشه کشی  عمومی 40432 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مردواحد تفت - 201استخراج معدن-  معدن40509 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما تفت - 420 تربیت بدنی21408 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد مهریز - 316 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما مهریز - 452 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردواحد میبد - 179 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردنقشه برداري-  نقشه برداري 40565 زن و مرد سفال و سرامیک40736 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردتکنولوژي تولیدات زراعی- امور زراعی و باغی50611 زن و مردواحد یزد - 105تکنولوژي تولیدات باغی-  امور زراعی و باغی50621 زن و مردالکترونیک  عمومی-  الکترونیک 40116 زن و مردبرق صنعتی-  الکتروتکنیک 40130 زن و مردتاسیسات الکتریکی-  الکتروتکنیک40131 زن و مردریخته گري- متالورژي40719 زن و مردمرکز خاتم - 465صنایع  نساجی- صنایع  نساجی40811 زن و مرد حسابداري21301 زن و مردآموزشکده فنی و حرفه اي سما یزد - 378 نرم افزار کامپیوتر41052 زن و مردمدیریت خانواده-  مدیریت خانواده 20572 زن و مرد مربی بهداشت مدارس20576 زن و مرد حسابداري21301 زن و مرد تربیت بدنی21408 زن و مردکارهاي عمومی ساختمان-  ساختمان40428 زن و مردمعماري-  نقشه  کشی  معماري40433 زن و مرد نرم افزار کامپیوتر41052 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت60127 66              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز


