
 صفحه 1

 

و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اي فني و حرفهها مربوط به شرايط و ضوابط آموزشكدهاصالحات  (الف
 :( راهنما دفترچه 8و  7غيرانتفاعي )جداول شماره 

 

رد اصالحيامو نام دانشگاه رديف  

 از قسمت توضیحات و شرایط دانشگاه 7حذف بند شماره   ارومیه –موسسه غیرانتفاعي آفاق  –استان آذربایجان غربي  1

 از قسمت توضیحات و شرایط دانشگاه 4حذف بند شماره   دانشگاه غیرانتفاعي معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان –استان اصفهان  2

خیابان صالح  –شهرستان بانه  –استان کردستان نشانی محل:  پسران بانه موزشكده فني و حرفه ايآ –استان کردستان  3
 08734264503تلفن: روبروي فرمانداري   –الدین ایوبي 

 
 

 :راهنما  دفترچههاي محلمربوط به جدول رشتهب( اصالحات 

 دوره نام دانشگاه رديف
 رشته

 محل
گرايش –رشته   موارد اصالحي 

« کاردانی ناپیوسته»کارداني از نوع کامپیوتر گرایش نرم افزار 2087 غیرانتفاعي فوالد شهر اصفهان -فوالد موسسه غیرانتفاعي صنعتي  1
     اصالح  «کاردانی پیوسته»به 

 مي شود.
 
 

 کامپیوتر گرایش نرم افزار 2232 غیرانتفاعي مشهد -موسسه غیرانتفاعي تابران  2

عيغیرانتفا آبیك -موسسه غیرانتفاعي بصیر  3  کامپیوتر گرایش نرم افزار 2371 

عيغیرانتفا قزوین -موسسه غیرانتفاعي غزالي  4  کامپیوتر گرایش نرم افزار 2380 
 

 

 هاي مندرج در دفترچه راهنما:هاي جديد عالوه بر رشتهرشته(ج
 الكترونيك عمومي - 11

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عالي محل تحصيلنام مؤسسه آموزش  نوع كارداني نيمسال
كدرشته 

 محل

دوره 

 تحصيلي
 استان

 اول دوم زن مرد

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7453 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 الكتروتكنيك - 12

هکاردانی پیوست 100 - - مرد یغیرانتفاع 7454 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

هکاردانی پیوست 30 - - مرد  کردستان روزانه 7455 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

هکاردانی پیوست - 30 - مرد  کردستان روزانه 7456 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

هکاردانی پیوست 20 - - مرد  کردستان نوبت دوم 7457 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

هپیوستکاردانی  - 20 - مرد  کردستان نوبت دوم 7458 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

 كامپيوتر گرايش نرم افزار - 14

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7459 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 جوشكاري - 18

هکاردانی پیوست 30 - - مرد  کردستان روزانه 7460 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

هکاردانی پیوست - 30 - مرد  کردستان روزانه 7461 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

هکاردانی پیوست 20 - - مرد  کردستان نوبت دوم 7462 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

هکاردانی پیوست - 20 - مرد  کردستان نوبت دوم 7463 آموزشكده فنی و حرفه اي پسران بانه 

 تهويه مطبوع -تأسيسات  - 19

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7464 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 عمران - 22

هکاردانی پیوست 100 - - مرد یغیرانتفاع 7465 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 معماري - 23

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7466 زنجان -غیرانتفاعی روزبه موسسه    زنجان 
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 صفحه 2

 

 صنايع شيميايي - 25

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نوع كارداني نيمسال
كدرشته 

 محل

دوره 

 تحصيلي
 استان

 اول دوم زن مرد

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7467 زنجان –موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 حسابداري - 33

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7468 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 تربيت بدني - 38

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7469 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

 گرافيك -گرافيك  - 39

هپیوستکاردانی  100 - زن مرد یغیرانتفاع 7470 زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه    زنجان 

هکاردانی پیوست 100 - زن مرد یغیرانتفاع 7471 ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب    زنجان 
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