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 1صفحه

 الكترونیك عمومي - 11

 ظرفیت پذیرش جنس پذیرش

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل نوع كارداني
كد رشته 

 محل

دوره 

 تحصیلي
 استان

 زن مرد
نیمسال 

 دوم
نیمسال 

 اول
 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 1018 تبریز -غیرانتفاعی سراج  موسسه کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اردبیل غیرانتفاعی 1032 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 1059 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 بوشهر غیرانتفاعی 1081 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1130 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  کاردانی پیوسته 82 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1132 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوسته کاردانی 97 - زن مرد  خراسان رضوي غیرانتفاعی 1134 نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان  

 قزوین غیرانتفاعی 1192 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 1193 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 1196 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 1224 کرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 1227 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 1248 بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا  کاردانی پیوسته 50 - زن مرد

 گیالن غیرانتفاعی 1265 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 لرستان غیرانتفاعی 1279 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران روزانه 1282 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 1 - - مرد

 مازندران روزانه 1283 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 2 - مرد

 مازندران نوبت دوم 1294 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 20 - - مرد

 مازندران نوبت دوم 1295 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 20 - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1307 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1308 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1311 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1319 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 1330 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 رادیو تلویزیون -الكترونیك  - 11

 قزوین غیرانتفاعی 1361 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 الكتروتكنیك -الكتروتكنیك  - 12

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 1432 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 1433 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه کاردانی پیوسته 96 - زن مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 1476 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 بوشهر غیرانتفاعی 1496 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان جنوبی غیرانتفاعی 1516 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1538 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  کاردانی پیوسته 62 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1541 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1545 نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1546 نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 1548 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 1635 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اکباتان  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 1642 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 1644 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 1646 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کردستان غیرانتفاعی 1657 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 97 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 1683 کرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 1685 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 1696 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  کاردانی پیوسته 98 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 1713 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 97 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 1717 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 1718 بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا  کاردانی پیوسته 98 - - مرد

 لرستان غیرانتفاعی 1747 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران روزانه 1749 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 2 - - مرد

 مازندران روزانه 1750 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 6 - مرد

دومنوبت  1763 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 9 - - مرد  مازندران 

 مازندران نوبت دوم 1764 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 7 - مرد
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 2صفحه

 الكتروتكنیك -الكتروتكنیك  - 12ادامه 
 ظرفیت پذیرش جنس پذیرش

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل نوع كارداني
كد رشته 

 محل

دوره 

 تحصیلي
 استان

 زن مرد
نیمسال 

 دوم
نیمسال 

 اول
 مازندران غیرانتفاعی 1779 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1782 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1784 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 1792 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 1810 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 1812 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 پست و انتقال -قدرت  -برق  - 12

 مازندران روزانه 1876 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی ناپیوسته 9 - - مرد

 مازندران روزانه 1877 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی ناپیوسته - 8 - مرد

 مازندران نوبت دوم 1878 و حرفه اي پسران بابلآموزشكده فنی  کاردانی ناپیوسته 20 - - مرد

 مازندران نوبت دوم 1879 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی ناپیوسته - 20 - مرد

 نرم افزار -كامپیوتر  - 14

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 2008 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 96 - زن مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 2009 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه کاردانی پیوسته 97 - زن مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 2010 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس  کاردانی پیوسته 97 - زن مرد

 اذربایجان غربی غیرانتفاعی 2031 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اردبیل غیرانتفاعی 2046 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 2080 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 2085 اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صبح صادق  کاردانی پیوسته 83 - زن مرد

 بوشهر غیرانتفاعی 2121 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان جنوبی غیرانتفاعی 2180 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 2227 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  کاردانی پیوسته 87 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 2230 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 2231 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 2233 مشهد -غیرانتفاعی توس موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 2242 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 2259 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  خراسان شمالی غیرانتفاعی 2260 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  

 سمنان غیرانتفاعی 2301 شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 فارس روزانه 2331 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران اقلید کاردانی پیوسته - 21 زن -

پیوستهکاردانی  85 - زن مرد  فارس غیرانتفاعی 2358 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 

 قزوین غیرانتفاعی 2377 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 2378 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  قزوین غیرانتفاعی 2380 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  

 قزوین غیرانتفاعی 2381 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 7510 تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیكان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کردستان غیرانتفاعی 2408 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 کرمان نوبت دوم 2443 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رفسنجان کاردانی پیوسته - 10 زن -

 کرمان غیرانتفاعی 2447 کرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 2450 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 2453 کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 2465 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  کرمانشاه غیرانتفاعی 2466 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  

 کهگیلویه وبویراحمد غیرانتفاعی 2476 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 2496 گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 2499 گنبدکاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 2502 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 95 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 2504 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 2506 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 2508 بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گیالن روزانه 2518 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 30 زن -

 گیالن نوبت دوم 2530 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 20 زن -

 گیالن غیرانتفاعی 2534 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  کاردانی پیوسته 95 - زن مرد
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 3صفحه

 نرم افزار -كامپیوتر  - 14ادامه 
 ظرفیت پذیرش جنس پذیرش

 تحصیلنام مؤسسه آموزش عالي محل  نوع كارداني
كد رشته 

 محل

دوره 

 تحصیلي
 استان

 زن مرد
نیمسال 

 دوم
نیمسال 

 اول
 لرستان غیرانتفاعی 2566 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 لرستان غیرانتفاعی 2568 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران روزانه 2569 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 6 - - مرد

 مازندران روزانه 2570 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 10 - مرد

 مازندران روزانه 2576 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 28 زن -

پیوستهکاردانی  9 - - مرد  مازندران نوبت دوم 2583 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل 

 مازندران نوبت دوم 2584 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 15 - مرد

 مازندران نوبت دوم 2590 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 19 زن -

پیوستهکاردانی  99 - زن مرد  مازندران غیرانتفاعی 2600 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  

 مازندران غیرانتفاعی 2602 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 2604 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 2608 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 2609 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 2614 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 2615 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 2622 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 2640 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 2642 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 همدان غیرانتفاعی 2686 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 فنّاوری اطالعات و ارتباطات - 14

ناپیوستهکاردانی  - 29 زن -  گیالن روزانه 2849 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت 

 گیالن نوبت دوم 2851 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی ناپیوسته - 19 زن -

 مازندران روزانه 2868 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی ناپیوسته - 30 زن -

 مازندران نوبت دوم 2874 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی ناپیوسته - 20 زن -

 ساخت و تولید - 15

 قزوین غیرانتفاعی 3010 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اکباتان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3014 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کردستان غیرانتفاعی 3018 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 کردستان غیرانتفاعی 3019 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 3035 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3062 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 نقشه كشي صنعتي - 15

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 3082 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 3107 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3126 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3127 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3129 قزوین -کوثر موسسه غیرانتفاعی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کردستان غیرانتفاعی 3132 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3156 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  مازندران غیرانتفاعی 3157 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  

 مازندران غیرانتفاعی 3159 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3162 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مكانیك خودرو - 17

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 3192 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 3218 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 3260 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 3268 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3311 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 کردستان غیرانتفاعی 3321 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 3342 کرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار کاردانی پیوسته 96 - - مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 3356 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 3370 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 97 - زن مرد
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 4صفحه

 مكانیك خودرو - 17ادامه 
 ظرفیت پذیرش جنس پذیرش
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كد رشته 
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 زن مرد
نیمسال 

 دوم
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 اول
 گیالن غیرانتفاعی 3382 الهیجان –موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  کاردانی پیوسته 95 - - مرد

 گیالن غیرانتفاعی 3385 رودبار -موسسه غیرانتفاعی گیل  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران روزانه 3393 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 5 - - مرد

 مازندران روزانه 3394 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 4 - مرد

 مازندران نوبت دوم 3403 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 10 - - مرد

 مازندران نوبت دوم 3404 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 16 - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3411 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3412 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3413 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3419 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 96 - - مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 3426 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 98 - - مرد

 جوشكاری - 18

 اصفهان غیرانتفاعی 3486 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کردستان غیرانتفاعی 3520 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 3533 کرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 صنایع فلزی -صنایع فلزی  - 18

 مرکزي غیرانتفاعی 3580 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 حرارت مركزی و تهویه مطبوع - 19

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 3597 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 خراسان جنوبی غیرانتفاعی 3621 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3635 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 3640 کرمان -موسسه غیرانتفاعی بهمنیار کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 3648 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران روزانه 3658 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 5 - - مرد

 مازندران روزانه 3659 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 7 - مرد

 مازندران نوبت دوم 3662 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 6 - - مرد

 مازندران نوبت دوم 3663 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 16 - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3666 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 3674 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 3675 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 تبرید - 19

 مازندران غیرانتفاعی 3705 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 تهویه مطبوع -تأسیسات  - 19

 اذربایجان غربی غیرانتفاعی 3755 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 3757 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3758 قزوین -موسسه غیرانتفاعی اکباتان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 3759 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 3760 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 94 - - مرد

 عمران - 22

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 3835 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 3836 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 3837 تبریز -غیرانتفاعی علم و فناوري شمس موسسه  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 اردبیل غیرانتفاعی 3855 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 3875 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

پیوستهکاردانی  100 - - مرد  خراسان جنوبی غیرانتفاعی 3915 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 3937 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  کاردانی پیوسته 94 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 3939 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 3940 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 3941 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 3947 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  کاردانی پیوسته 95 - - مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 3955 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 فارس غیرانتفاعی 4017 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز کاردانی پیوسته 95 - - مرد
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 5صفحه

 عمران - 22ادامه 
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 قزوین غیرانتفاعی 4031 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 4032 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 4034 قزوین -غیرانتفاعی کوثر موسسه  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 4035 آبیك -موسسه غیرانتفاعی موالنا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 7511 تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیكان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 4074 رفسنجان -عالمه جعفري موسسه غیرانتفاعی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 4085 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کهگیلویه وبویراحمد غیرانتفاعی 4091 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4105 گرگان -موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4106 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4107 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4109 بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گیالن غیرانتفاعی 4122 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 لرستان غیرانتفاعی 4137 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 لرستان غیرانتفاعی 4139 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران روزانه 4140 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 4 - - مرد

 مازندران روزانه 4141 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 11 - مرد

 مازندران نوبت دوم 4148 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 20 - - مرد

 مازندران نوبت دوم 4149 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 20 - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4159 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4160 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4161 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4163 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 98 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4166 ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4167 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4172 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 اجرای ساختمان های بتوني - 22

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 4240 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 4259 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

پیوستهکاردانی  100 - - مرد  مازندران غیرانتفاعی 4281 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  

 مازندران غیرانتفاعی 4282 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 نقشه برداری -نقشه برداری  - 22

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 4359 بجنورد -اشراق موسسه غیرانتفاعی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 قزوین غیرانتفاعی 4377 آبیك -موسسه غیرانتفاعی موالنا  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 کرمان غیرانتفاعی 4382 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 99 - - مرد

 کهگیلویه وبویراحمد غیرانتفاعی 4387 یاسوج -غیرانتفاعی دانا موسسه  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4389 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 لرستان غیرانتفاعی 4397 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

پیوستهکاردانی  100 - - مرد  مازندران غیرانتفاعی 4407 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  

 مازندران غیرانتفاعی 4408 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 مازندران غیرانتفاعی 4412 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 همدان غیرانتفاعی 4420 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 معماری - 23

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 4453 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 96 - زن مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 4454 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 4455 تبریز -موسسه غیرانتفاعی میزان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اذربایجان غربی غیرانتفاعی 4468 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اردبیل غیرانتفاعی 4486 اردبیل -غیرانتفاعی نوین موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 اصفهان غیرانتفاعی 4514 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 چهارمحال وبختیاري غیرانتفاعی 4576 شهرکرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  خراسان جنوبی غیرانتفاعی 4589 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 4623 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  کاردانی پیوسته 90 - زن مرد
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 6صفحه

 معماری - 23ادامه 
 ظرفیت پذیرش جنس پذیرش
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نیمسال 
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نیمسال 

 اول
 خراسان رضوي غیرانتفاعی 4626 موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 4627 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  خراسان رضوي غیرانتفاعی 4629 مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس  

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 4638 تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 4647 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 4725 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 قزوین غیرانتفاعی 4727 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 قزوین غیرانتفاعی 4728 آبیك -موسسه غیرانتفاعی موالنا  کاردانی پیوسته 95 - زن مرد
پیوستهکاردانی  100 - زن مرد  قزوین غیرانتفاعی 7512 تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیكان  
 کردستان غیرانتفاعی 4755 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 4780 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 4796 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 کرمانشاه غیرانتفاعی 4797 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

وبویراحمدکهگیلویه  غیرانتفاعی 4807 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد  

 گلستان غیرانتفاعی 4818 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4820 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4822 گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 4823 بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گیالن روزانه 4829 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 29 زن -

 گیالن نوبت دوم 4837 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 20 زن -

 لرستان غیرانتفاعی 4861 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد
 مازندران روزانه 4862 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 6 - - مرد
 مازندران روزانه 4863 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 8 - مرد

 مازندران روزانه 4873 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 26 زن -
 مازندران نوبت دوم 4880 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 18 - - مرد
 مازندران نوبت دوم 4881 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 20 - مرد

 مازندران نوبت دوم 4891 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 20 زن -
 مازندران غیرانتفاعی 4901 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4902 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4903 فریدونكنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4905 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4907 ساري -راهیان نوین دانش موسسه غیرانتفاعی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4908 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4912 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4913 تنكابن -غیرانتفاعی شفق موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 4918 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد
 مرکزي غیرانتفاعی 4932 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مرکزي غیرانتفاعی 4935 ساوه -غیرانتفاعی فخر رازي موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 همدان غیرانتفاعی 4960 همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 صنایع شیمیایي - 25

 اذربایجان غربی غیرانتفاعی 5053 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 بوشهر غیرانتفاعی 5079 برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 5155 نكا -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 5156 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مرکزي غیرانتفاعی 5157 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 استخراج معدن - 29

 کرمان غیرانتفاعی 5266 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 الكترونیك و مخابرات دریایي - 31

 مازندران غیرانتفاعی 5283 گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید  کاردانی پیوسته 100 - - مرد

 حسابداری - 33

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 5327 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 96 - زن مرد
 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 5328 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 5329 تبریز -موسسه غیرانتفاعی میزان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 اردبیل غیرانتفاعی 5361 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد
 اصفهان غیرانتفاعی 5397 اصفهان -صبح صادق موسسه غیرانتفاعی  کاردانی پیوسته 58 - زن مرد
 چهارمحال وبختیاري غیرانتفاعی 5459 شهرکرد -موسسه غیرانتفاعی نور هدایت  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان جنوبی غیرانتفاعی 5477 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  45 - زن مرد  خراسان رضوي غیرانتفاعی 5506 مشهد -موسسه غیرانتفاعی اسرار  

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  1398سال ای نظام جدید فني و حرفهمرحله تمدید پذیرش دوره های كارداني  5/9/98های مندرج در اطالعیه مورخ های جدید عالوه بر رشتهرشته محلدوم سری جداول 

 7صفحه

 حسابداری - 33ادامه 
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 خراسان رضوي غیرانتفاعی 5509 گناباد -غیرانتفاعی پارس رضوي موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 5527 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 5528 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 سمنان غیرانتفاعی 5565 شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 فارس روزانه 5585 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران اقلید کاردانی پیوسته - 28 زن -

 فارس غیرانتفاعی 5614 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز کاردانی پیوسته 68 - زن مرد

 فارس غیرانتفاعی 5615 موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز )ویژه خواهران( کاردانی پیوسته 100 - زن -

 قزوین غیرانتفاعی 5634 قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 5637 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 5639 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 5640 آبیك -موسسه غیرانتفاعی موالنا  کاردانی پیوسته 83 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 7513 تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیكان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  98 - زن مرد  کردستان غیرانتفاعی 5670 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  

 کرمان غیرانتفاعی 5691 رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 5695 کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

پیوستهکاردانی  96 - زن مرد  کرمانشاه غیرانتفاعی 5709 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  

 کرمانشاه غیرانتفاعی 5710 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کهگیلویه وبویراحمد غیرانتفاعی 5720 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 5743 گنبدکاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 5745 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 5747 گرگان -موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 5750 بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 گیالن روزانه 5760 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 29 زن -

 گیالن نوبت دوم 5772 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 18 زن -

 گیالن غیرانتفاعی 5775 الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند  کاردانی پیوسته 91 - زن مرد

 لرستان غیرانتفاعی 5806 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران روزانه 5807 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 5 - - مرد

 مازندران روزانه 5808 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته - 8 - مرد

 مازندران روزانه 5818 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 29 زن -

 مازندران نوبت دوم 5825 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل کاردانی پیوسته 20 - - مرد

پیوسته کاردانی - 20 - مرد  مازندران نوبت دوم 5826 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بابل 

 مازندران نوبت دوم 5836 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 20 زن -

 مازندران غیرانتفاعی 5847 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 5855 ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 5856 رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 5861 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 5862 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 5868 محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی کاوش  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 5886 ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مرکزي غیرانتفاعی 5889 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 امور اداری - 34

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 6009 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 6033 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 سمنان غیرانتفاعی 6036 شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 6051 قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 6053 آبیك -موسسه غیرانتفاعی موالنا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 6065 ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 6066 آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 تربیت كودك - 35

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 6134 غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوارموسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن -

 گیالن روزانه 6173 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 30 زن -

 گیالن نوبت دوم 6175 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 20 زن -

 مدیریت خانواده -مدیریت خانواده  - 36

 کرمان غیرانتفاعی 6259 کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر  کاردانی پیوسته 100 - زن -

 مازندران غیرانتفاعی 6266 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 98 - زن -
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 طراحي و دوخت - 37
 ظرفیت پذیرش جنس پذیرش

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل نوع كارداني
كد رشته 

 محل

دوره 

 تحصیلي
 استان

 زن مرد
نیمسال 

 دوم

نیمسال 

 اول

 فارس روزانه 6371 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران اقلید کاردانی پیوسته - 23 زن -

 کرمان روزانه 6404 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رفسنجان کاردانی پیوسته - 9 زن -

 گیالن روزانه 6431 دختران رشت آموزشكده فنی و حرفه اي کاردانی پیوسته - 23 زن -

 گیالن نوبت دوم 6433 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 19 زن -

 مازندران روزانه 6441 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 29 زن -

 مازندران نوبت دوم 6445 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 19 زن -
 مازندران غیرانتفاعی 6447 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 93 - زن مرد

 طراحي پوشاك - 37

 فارس روزانه 6488 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران اقلید کاردانی ناپیوسته - 30 زن -

 مازندران روزانه 6494 اي دختران بابلآموزشكده فنی و حرفه  کاردانی ناپیوسته - 26 زن -

 مازندران نوبت دوم 6498 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی ناپیوسته - 20 زن -

 تربیت بدني - 38

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 6508 تبریز -موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس  کاردانی پیوسته 89 - زن مرد
 فارس غیرانتفاعی 6550 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز کاردانی پیوسته 48 - زن مرد
 کرمانشاه غیرانتفاعی 6572 کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس  کاردانی پیوسته 93 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 6601 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گرافیك -گرافیك  - 39

 اذربایجان شرقی غیرانتفاعی 6637 تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 اذربایجان غربی غیرانتفاعی 6647 ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 اردبیل غیرانتفاعی 6658 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 اصفهان غیرانتفاعی 6668 گلپایگان -موسسه غیرانتفاعی پیام  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 خراسان جنوبی غیرانتفاعی 6706 بیرجند -موسسه غیرانتفاعی هرمزان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 6719 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 6730 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 خراسان شمالی غیرانتفاعی 6731 بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حكیمان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 قزوین غیرانتفاعی 6767 قزوین -غیرانتفاعی غزالی موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 قزوین غیرانتفاعی 6769 قزوین -موسسه غیرانتفاعی کوثر  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 کردستان غیرانتفاعی 6780 قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر  کاردانی پیوسته 98 - زن مرد

 کرمان غیرانتفاعی 6799 رفسنجان -غیرانتفاعی عالمه جعفري موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 کهگیلویه وبویراحمد غیرانتفاعی 6805 یاسوج -موسسه غیرانتفاعی دانا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 6809 کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 گیالن روزانه 6814 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 28 زن -

 گیالن نوبت دوم 6818 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران رشت کاردانی پیوسته - 20 زن -

 لرستان غیرانتفاعی 6830 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 مازندران روزانه 6838 و حرفه اي دختران بابلآموزشكده فنی  کاردانی پیوسته - 28 زن -

 مازندران نوبت دوم 6847 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 20 زن -

 مازندران غیرانتفاعی 6850 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 6855 آمل -غیرانتفاعی سمنگان موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مازندران غیرانتفاعی 6856 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی شفق  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 مرکزي غیرانتفاعی 6867 ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 همدان غیرانتفاعی 6881 همدان -غیرانتفاعی عمران و توسعه موسسه  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 نقاشي -هنرهای تجسمي  - 40

 خراسان رضوي غیرانتفاعی 6923 گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 تكنولوژی گیاه پزشكي - 48

 گلستان غیرانتفاعی 7094 گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 صنایع غذایي - 51

 اذربایجان غربی غیرانتفاعی 7211 ارومیه –موسسه غیرانتفاعی صبا  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد
 کرمانشاه غیرانتفاعی 7230 کرمانشاه –موسسه غیرانتفاعی زاگرس  کاردانی پیوسته 96 - زن مرد

 گلستان غیرانتفاعی 7231 گرگان –موسسه غیرانتفاعی بهاران  کاردانی پیوسته 99 - زن مرد

 مازندران غیرانتفاعی 7234 تنكابن –موسسه غیرانتفاعی آیندگان  کاردانی پیوسته 100 - زن مرد

 معماری داخلي - 58

 مازندران روزانه 7401 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 29 زن -

 مازندران نوبت دوم 7405 آموزشكده فنی و حرفه اي دختران بابل کاردانی پیوسته - 20 زن -
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