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  بسمه تعالی
  مقدمه 

وابسته به وزارت علوم، هاي کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دورهکاربردي -آزمون دانشگاه جامع علمی همینپانزد     با حمـد و سپـاس به درگـاه خداونـد متـعال 
هاي اجرایی دولتی و غیردولتـی در امـر تربیـت نیـروي     ستگاهها و دهدف این دانشگاه فراهم نمودن موجبات مشارکت سازمان    . گردد  تحقیقات و فنـاوري برگزار می    

جهت انجام وظایف  تحت نظارت این دانشگاه دانش و مهارت الزم را هايموسسهیک از    التحصیالن هر    فارغ هانسانی متخصص و مورد نیاز کشور به نحوي است ک         
  .کسب نمایندمحوله 

راهنماي ورود : بخـش دومهـاي کارشنـاسی پیوستـه و   راهنماي ورود به دوره:بخش اولدر دو بخش شامل کاربردي -دفترچه راهنماي آزمون دانشگاه جامع علمی
ضمن آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان گرامی، شرایط و ضوابط شرکت در آزمون دانـشگاه جـامع   . هاي کارشناسی ناپیوسته تهیه و تنظیم گردیده است  به دوره 
  :گردد در هر بخش به شرح زیر اعالم می 1389 کاربردي سال -علمی

  

  1389هاي کارشناسی پیوسته سال  دوره راهنماي آزمون  : اولبخش 
  مختص داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه

  
   تعاریف -1
فعلیت رساندن استعدادهاي نهفته در ایـشان    هاي الزم و بهو ایجاد مهارت هایی است که با هدف ارتقاء دانش افراد            منظور دوره  :کاربردي-هاي علمی   دوره )1-1

 ها محول شدهی آنان را براي انجام کاري که به آنیآموختگان را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده نموده و توانا  و دانشگردداجرا می
  .دهد  تا سطح مطلوب افزایش می،است 

  .پیوسته است) لیسانس(باشد که کارشناسی   بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك اعطایی در پایان تحصیل می:مقطع تحصیلی) 2-1
نظام قدیم آموزش متوسطه را با ) سیکل اول و دوم(شود که دوره چهارساله و یا شش ساله      به شخصی اطالق می   :  نظام قدیم آموزش متوسطه    التحصیل  فارغ) 3-1

  . پایان رسانیده و داراي دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه باشدموفقیت به
دانشگاهی را  شودکه پس از دریافت دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه، دوره پیش   به شخصی اطالق می    :دانشگاهی  آموز دوره پیش    التحصیل و یا دانش     فارغ) 4-1

موفق بـه اخـذ گواهینامـه دوره     در مرکز آموزش محل قبولی 89-90 سال دوم تحصیلینام در نیم ثبتا زمانگذرانیده و یا در صورت پذیرش در دانشگاه حداکثر ت     
  .دانشگاهی گردد پیش

  .باشد نام شده   پذیرفته و ثبتاعم از دولتی یا غیردولتی آموزش عالی هايموسسهها و شود که در یکـی از دانشگاه  به شخصی اطالق می:دانشجو) 5-1
و فـرم مربوط نموده نام در رشته قبولی نسبـت بـه انصـراف قطعـی از تحصیـل اقدام  شود که پس از پذیرش و ثبت  اطالق میشخصیبه : نشجوي انصرافیدا) 6-1

  .نام به مؤسسه ذیربط تحویل داده باشد همراه سایر مدارك ثبته را پس از تکمیل ب
کشاورزي، مدیریت و خـدمات اجتمـاعی و         :شامل موزشیگروه آ  سهدر   1389سال   کاربردي-دانشگاه جامع علمی   هکارشناسی پیوست هايدوره آزمون: موزشی آ گروه) 7-1

  .گرددبرگزار می) 3(فرهنگ و هنر مطابق مندرجات جدول شماره 
  . نام و شرکت نمایدثبت) 3(ق جدول شماره گانه مطابسه هاي آموزشی هاي امتحانی گروهتواند منحصراً در یکی از کدرشتههر داوطلب می :رشته امتحانی) 8-1
  .)4 جدول شماره(دهد کاربردي را تحت پوشش قرار می- علمیهايشود که دستگاه متقاضی برگزاري دوره  اطالق می.... به سازمان، مؤسسه، وزارتخانه و:ارگان) 9-1

صورت ه هاي آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهاي شاغل و یا آزاد که ب امهشود که با توجه به اهداف و برن  به تشکیالتی اطالق می:دستگاه متقاضی )10-1
پوشش اقدام بـه پـذیرش دانـشجو     تحتمجري کاربردي در مراکز  -باشند، با کسب مجوز از دانشگاه جامع علمی مستقیم یا غیرمستقیم با آن دستگاه در ارتباط می      

  .)4جدول شماره (نماید  می
کـاربردي   -د دانـشگاه جـامع علمـی   أییـه تـراي دوره بـوز اجـکـه صالحیـت آموزشی آن با اخذ مج شود میاطالق اي  مرکز یا مؤسسهبه   :مرکـز آموزش ) 11-1

  .)4جدول شماره (باشد   کاربردي می-هاي علمیو مجري دورهاست   رسیده
  . نجام دهدنام را اشود که یکایک مراحل مربوط به ثبت  به شخصی اطالق می:داوطلب )12-1
l که در استان موردنظر ساکن باشدشود می به شخصی اطالق :داوطلب بومی  .  

تلقی » کان لم یکن«بـایست پـس از قبـولی، مستنـدات الزم جهت تأیید محل سکونت خود را ارایه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان کلیـه داوطلبـان بـومی می
  .خواهد شد

lو یا مشغول به کار بوده ی انتخابیـه تحصیلـا در شغلی غیر از رشتـنام اشتغال به کار نداشته و ی در زمان ثبتشود که  شخصـی اطـالق می بـه : داوطلـب آزاد 
  .مطابقت نداشته باشد) 5(شغل وي با مندرجات جدول شماره 

l  راسـاس  و بیمـه الزم ب   مـرتبط  و داراي تجربه و سابقه کاره کار داشتهرشـته انتخـابی مـوردنظر اشتغال بشود که در    بـه شخصـی اطـالق می    :داوطلب شاغل
  .باشد) 5(جدول شماره مندرجات 

  : مهماتتذکر
l           مراکز توانند از سهمیه شاغل  تطبیق ندارد؛ نمی) 5(ها با تعاریف ذکر شده در جدول شماره     بدیهی است داوطلبانی که اشتغال به کار داشته ولی شرایط آن

  .گردد تلقی می» کان لم یکن«ها ج در این جدول استفاده نمایند و در صورت پذیرفته شدن، قبولی آن مندرآموزشی
lباشدسال می حداقل سابقه کار مرتبط و سابقه بیمه الزم براي متقاضیان سهمیه شاغل مراکز آموزشی یک.  
l باشدین دفترچه میبخش اول ا) 5-3( مالك شاغل بودن ارایه مستندات الزم مطابق مندرجات بند.  
   شرایط پذیرش داوطلبان -2
  :شرایط عمومی) 1-2
lنداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران .  

پرداخت کمک  ) 3(هاي محارب،   داشتن وابـستگی تشـکیالتی به گروهک )2( مبـارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمی ایران،  )1: ( مصـادیق عنـاد عبارتند از:توضیح
  .تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی )4(ها، ها و یا عضویت در آن گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیالتی از آنلی به گروهکما
l نداشتن فساد اخالقی.  

  .باشد  مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می:توضیح
l هاي انتخابی رشتهی جسمی الزم متناسب بایبرخورداري از توانا.  
lمندرج در این دفترچه) 2-3( وظیفه عمومی براي داوطلبان ذکور مطابق بند  دارا بودن شرایط مربوط به.  
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  نام اتباع خارجی شرایط و ضوابط ثبت
  

  .باشد نام اتباع غیرایرانی مقیم ایران منوط به داشتن یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می  ثبت-1
  .گذرنامه که داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد -1-1
  . دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-2-1
  .، صادره از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور1389 کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی داراي اعتبار در سال -3-1
  . برگ خروج از کشور مدت دار مرحله چهارم آمایش، صادره از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور-4-1
  .سطهسه ساله براي داوطلبان نظام جدید و داشتن همین معدل در کارنامه دیپلم براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متو در دیپلم 20 از 14دارا بودن معدل کل حداقل  -2

  .باشد میو پیش دانشگاهی ه مدرك دیپلم سه ساله نظام جدید یشدگان نظام جدید در مراکز آموزشی، منوط به ارا نام قطعی پذیرفته  ثبت:تذکر مهم
بق مقررات سازمان سنجش شدگان غیرایرانی، مطا  در صورت مغایرت معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور با معدل مندرج در مدرك تحصیلی پذیرفته      :تبصره

  .آموزش کشور در خصوص این افراد اقدام خواهد شد
و نیز تابع مقررات آموزشی و دانـشجویی موسـسه   بایست واجد شرایط و ضوابط اعالم شده فوق   هاي تحصیلی منحصراً می      اتباع غیرایرانی پذیرفته شده در هر یک از رشته         -3

در غیر این . حصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند  باشند و محل ت   آموزش عالی محل قبولی خود      
  .خواهد آمدبه عمل نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت  صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی گردیده و از ثبت

شـایان ذکـر اسـت اتبـاع غیـر       .مندرج در همین دفترچـه درج گردیـده اسـت    ) 114(ت اتباع غیرایرانی در جدول شماره       مناطق ممنوعه براي تردد و اقام        جدول :تذکر مهم 
  .باشند مقیم، مجاز به انتخاب رشته در این مناطق نمی ایرانی

  .ندارد) راي اقامت قانونی دانشجوبه استثناي همسر و فرزند دا(شدگان   جمهوري اسالمی ایران هیچگونه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذیرفته-4
نـام و ادامـه تحـصیل      به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دسته از دانشجویانی که بنا به دالیل موجه، قادر به عزیمت به کشور متبوع خویش نباشند، ثبت           -5

بنـابراین  . باشـد  م تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادیـد تحـصیلی معتبـر مـی    ها و مراکز آموزش عالی کشور، منوط به انجا شدگان در دانشگاه    سایر پذیرفته 
ها و مراکـز آمـوزش عـالی     اي که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تهیه و به دانشگاه نامه باشند برابر شیوه هاي واجد شرایط قانونی که داراي گذرنامه تحصیلی نمی       ورودي

بدیهی است پـس از انجـام تـشریفات قـانونی     . گردد سال تحصیلی به آنان مرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا می اهد شد، پذیرش اولیه شده و در اولین نیم کشور ابالغ خو  
  .نام قطعی خواهد شد سال بعدي طبق ضوابط از دانشجو ثبت خروج از کشور و صدور گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی، در نیم

  .باشد ممنوع می براي جمهوري اسالمی ایران نماید اکیداً هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی اع غیر ایرانی در رشته پذیرش اتب-6
  .باشند  می1389 کاربردي سال – دانشگاه جامع علمی کارشناسی پیوستههاي   دوره  فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوري اسالمی ایران، مجاز به شرکت در آزمون-7
 کاربردي، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شده، الزم – دانشگاه جامع علمی کارشناسی پیوستههاي  نام و شرکت در آزمون دوره    کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت     -8

نـام بـا    قدام نموده و همچنین در زمان ثبـت درج خواهد شد ا 24/8/89 است نسبت به تکمیل فرم مخصوص اتباع خارجی که در سایت سازمان و نشریه پیک سنجش مورخ        
 و ورود به لینک مربوط نسبت به تکمیل اطالعات درخواستی اقدام نمایند؛ پس از    www.sanjesh.org: مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی         

بایست این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که   رقمی داده خواهد شد که داوطلب می13 تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیري           
  .بینی شده است درج نمایند نام، پیش  تقاضانامه ثبت16در بند 

  :شرایط اختصاصی) 2-2
lداشتن گواهینامه دوره پیش دانشگاهی  .  
l هنرستانساله نظري وچهارساله یا شش( داشتن دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه .(  

 در مرکـز آمـوزش محـل     89-90 سال دوم تحصیلینام در نیمقبل از ثبتآموزان دوره پیش دانشگاهی در صورت پذیرش در دانشگاه باید حداکثر            دانش: تبصره
  .گردد تلقی می»کان لم یکن«در غیر این صورت پذیرش آنان  ،باشند   دانشگاهی شده به اخذ گواهی پیشقبولی، موفق 

lاي وزارت آموزش و هاي فنی و حرفههاي آموزش عالی و دارندگان مدرك کاردانی پیوسته آموزشکدهها و موسسهدانشگاه) فوق دیپلم(رندگان مدرك کاردانی  دا
در این ی پیوسته شرکت و توانند درآزمون کارشناسدانشگاهی شده و میها جایگزین مدرك پیشباشند، مدرك کاردانی آندانشگاهی میپرورش که فاقد مدرك پیش

  .تحصیل نماینددوره 
l 5براساس جدول شماره (ي کاربرد-یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمیر داشتن سایر شرایط اختصاصی اعالم شده توسط ه(.  

  : مهماتتذکر
l باشند میکاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري-شگاه جامع علمیکاربردي تابع قوانین، مقررات و ضوابط دان-شدگان در مراکز آموزش علمیکلیه پذیرفته.  
l     هـا و  هـا، آزمایـشگاه   بر شرکت در کـالس  نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنیتوانند به تحصیل بپردازندکه موافقت     کارمندان دولت در صورتی می

  .ارایه نمایند کاربردي محل قبولی، -نام به مرکز آموزش علمیرك ثبتهاي دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدافعالیت
l    نامـه انـضباطی    در صـورت تخلـف طبـق آیـین    .  دولتی و یا غیردولتی تحصیل نمایدهايموسسهزمان در دو رشته یا دو مقطع در هیچ دانشجویی مجاز نیست هم

  . شددانشجویان با وي رفتار خواهد
l ،باشد انتقال، مرخصی تحصیلی و میهمان شدن مجاز نمیدر ترم اول تغییر رشته.  
 کاربردي اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پاره وقـت، مـشاوره و یـا سـایر مـوارد مـشابه مجـاز نیـستند            -کارکنان مراکز آموزش علمی    •

چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردنـد،  کنند انتخاب نمایند و    مرکز آموزشی را که در آن خدمت می       ه  بهاي مربوط     کدرشته
   .هاي دیگر گردندتوانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محلتلقی خواهد شد و به هیچ وجه نمی» کان لم یکن« قبولی آنان

l  کاربردي از طریق سـایت دانـشگاه بـه آدرس    -هاي مصوب دانشگاه جامع علمی   فصل دروس رشته  ها و سر  ها، مقررات و ضوابط آموزشی، برنامه     ها، بخشنامه نامهاخبار، آیین
www.uast.ac.irباشد قابل مشاهده می.  

  
  :مقررات وظیفه عمومی) 3-2

  :شروحه زیر را دارا باشندهاي مذکور یکی از شرایط مداوطلبان مرد الزم است جهت پذیرش در دوره،  انتظامیيبراساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیرو
  .کارت پایان خدمت )1(
  .زمان صلح با فرم کامپیوتريدایم م و یا کارت معافیت یکارت معافیت کفالت یا پزشکی دا )2(
  . با ارایه مجوز شروع به تحصیل از سوي واحدهاي وظیفه عمومی ناجارت معافیت موقت در مدت اعتبار آنکا )3(
 . جمهوري اسالمی ایران با ارایه گواهی موافقت از یگان مربوطشاغلین رسمی در نیروهاي نظامی و انتظامی )4(
 . و بعد از آن1371مشموالن متولد  )5(
 . و قبل از آن1370آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه متولد سال دانشگاهی و دانشالتحصیالن دوره پیشفارغ )6(

 بایستی نسبت به اخذ دفترچه آماده به خدمت اقدام نمایند و الزم است در تاریخی 1389کاربردي سال -مینام و شرکت در آزمون عل این افراد براي ثبت:1تبصره 
بدیهی است در صورت پذیرفته شـدن در آزمـون  دانـشگاه جـامع     . زام شوندـه خدمت اعـردد، بـگروي انتظامی اعالم می  ـه عمومی نی  ـان وظیف ـط سازم ـه توس ـک

  .گردد ملغی می1389ها در آزمون سال اي از خدمت ترخیص خواهند شد، در غیر این صورت غایب محسوب شده و پذیرش آنکاربردي در هر مرحله-علمی
  .باشد سال تمام می24دانشگاهی به صورت حضوري تا سن سقف مجاز تحصیل در دوره پیش: 2تبصره 
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اند، با اخذ برگ اعزام دانشگاهی اخذ نمودهکه به صورت حضوري مدرك پیش) عد به ب1/7/1370 (1370نام و شرکت در آزمون متولدین نیمه دوم سال ثبت )7(
 . خواهد بود، بالمانع است1389 به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم سال

 . در صورت قبولی در دانشگاه با ارایه کارت معافیت1354 تا 1338متولدین سال  )8(
در هر مرحله از خدمت وظیفه کـه باشـند، بـه شـرط     با رعایت سایر مقررات وظیفه عمومی قید شده یروهاي نظامی و انتظامی ن درداوطلبان شاغل به خدمت   )9(
 .داشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت، از خدمت ترخیص خواهند شدن
ه و در صورت قبولی ـت در آزمون را داشتـام و شرکنهاي متجانس با مدرك کاردانی حق ثبت باشند صرفاً در رشته   مشموالنی که داراي مدرك کاردانی می       )10(

  . سال دوره کارشناسی پیوسته را به اتمام برسانند4بایست حداکثر طی مدت می
ون اخـذ  نام از این افراد طی مدت شش ماه از تاریخ فراغت دوره کاردانی بدضمناً ثبت. باشنداین دسته از افراد به شرط نداشتن غیبت مجاز به تحصیل می        : تبصره

  .مجوز وظیفه عمومی بالمانع است
 طلبه دارنده دیپلم کامل متوسطه، به شرطی که شوراي مدیریت حوزه علمیه قم تأیید نماید که معافیت تحصیلی در حوزه، پوشـشی بـراي ادامـه تحـصیل در          )11(

 آن در دانشگاه نیز تحصیل نماید، با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال باشد و طلبه قادر است ضمن اینکه در حوزه به تحصیل اشتغال دارد به موازاتدانشگاه نمی
تواند به عنوان بدیهی است در هر زمانی که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه یافته اعالم نماید، مشمول دیگر نمی. به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است

 .کند و باید خود را به سازمان وظیفه عمومی محل، معرفی نمایددانشجو از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده 
نامه مذکور را از شوراي مدیریت حوزه علمیه قم دریافت دارند و به هنگام قبولی در دانشگاه نام در آزمون باید موافقت فوق، قبل از ثبت11افراد مشمول بند : تبصره

  .ارایه نمایند
نامه از باالترین مقام وزارت باشند، در صورت ارایه موافقتمیمعاف ها که پس از انجام تعهد خدمت دوره ضرورت ا و سازمانهمتعهدین خدمت در وزارتخانه) 12(

ـ                ه یا سازمان متبوع، بدیهی است با شروع تحصیل، تعهد آنان قطع شده و پس از اتمام تحصیالت باید بقیه خدمت مورد تعهد را در وزارتخانه و یا سازمان متبـوع ب
  .اتمام برسانند

  :در رابطه با مقررات وظیفه عمومی مهم اتتذکر
و همچنین دانشگاه پیام نور، مراکز تربیـت  ) هاي روزانه، شبانه و یا نیمه حضورياعم از دوره(هاي آموزش عالی کشور ها و موسسه دانشجویان انصرافی دانشگاه  ) الف

کـه از  ...) هاي آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتـی، دانـشگاه آزاد اسـالمی و    موسسه(هاي آموزش عالی معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دیگر موسسه        
و به خدمت نمایند هاي وظیفه عمومی معرفی اند، الزم است پس از انصراف قطعی از تحصیل، خود را براي اعزام به خدمت به بخش           معافیت تحصیلی استفاده کرده   

کـاربردي  -هاي علمینام و شرکت در آزمون، حق ثبت)خدمت ضرورت( این دسته از داوطلبان پس از انجام دوران خدمت وظیفه عمومی           بدیهی است . اعزام شوند 
  .بعدي را خواهند داشت

هاي ت تحصیلی از سایر موسسه هیچ داوطلبی با داشتن دیپلم کامل متوسطه و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و با استفاده از معافی)ب 
به .  را نخواهد داشت1389کاربردي سال -نام و شرکت در آزمون علمیهـاي آموزش عالـی دولتـی و غیردولتـی مصـوب، حـق ثبـتآموزش عالی، اعم از موسسه 

دانشگاهی نظام جدید آموزش دیم و یا گواهینامه دوره پیشعبارت دیگر براساس مقررات وظیفه عمومی آن دسته از داوطلبانی که داراي دیپلم کامل متوسطه نظام ق
کاربردي -نام و شرکت در آزمون علمیکنند، حق ثبتهاي آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب استفاده میباشند و از معافیت تحصیلی موسسهمتوسطه می

  .فوق اقدام نمایند» الف«ید مطابق بند نام و شرکت در آزمون بابدیهی است براي ثبت.  را ندارند1389سال 
ها بدیهی است دانشجویانی که طی این مدت موفق به اتمام دوره تحصیل نشوند، معافیت تحصیلی آن. باشد سال می6 سقف سنوات تحصیل در کارشناسی پیوسته )ج 

  .ملغی شده و شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد
  
  ایثارگران   سهمیه -3
 . شوند سهمیهاستفاده از   متقاضیزیر،  »ب« تا » الف«  در بندهاي   شرایط خود اساس بر توانند  می شاهد و ایثارگر سهمیه متقاضی  از داوطلبان  یک هر
 و ها به دانشگاه   بسیجی داوطلب هادگران جو ندگانرزم ورود  براي تسهیالت ایجاد قانون اجرایی نامه آیین در مذکور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر که رزمندگانی)  الف

 حـضور    باطـل   علیه  نبرد حق هاي جبهه   عملیاتی  در مناطق داوطلبانه   یا متناوب   متوالی  ماه) 6 (  شش  حداقل 31/6/1367   لغایت 31/6/1359   از تاریخ    عالی   آموزش  مؤسسات
نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام ) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي(بط ضمن مراجعه به ارگان ذیر       است  اند، الزم   داشته

  .رار گیردو یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تائید نهائی ق) سازمان بسیج مستضعفین(نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
 

 داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت :تذکرمهم
  .نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند بتنام در محلی که در تقاضانامه ث  رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت12کد رهگیري 

 

 .شود  می  تعیین  دفاع  عالی  شوراي  مصوبات اساس  بر  عملیاتی مناطق :1  تبصره
   نظامی هاي ها و ارگان ازمانها، س  وزارتخانه  پرسنل  خدمتی هاي موریتأ و م  تعهدات  و همچنین  وظیفه  و پاسداران  سربازان   در جبهه    حضور یا خدمت     مدت :2  تبصره
  .شود  نمی  تلقی ، حضور داوطلبانه  عالی  آموزش سساتؤها و م  دانشگاه  دانشجویان  ماهه6   و نیز طرح درجبهه
  .شوند هاي مقاومت بسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی  بسیجیان فعال و عادي پایگاه:3تبصره 
   . باشند مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی) باشند داوطلبانی که پدر و یا مادر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه می(مندگان  فرزندان و همسران رز:4تبصره 

و باالتر و % 70 و جانبازان  و اسرا فقودین شهدا، م  همسرانو   فرزندان و همچنین   آنان  و همسران  و فرزندان  آزادگانو باالتر،% 50 فرزند و همسر جانبازان ، %69 تا 25  جانبازان)  ب
 . کنند اقدامزیر  در بند   ضوابط مندرج اساس  باید بر مربوط از سهمیه استفاده  براي ) خواهر، برادر، پدر و مادر شهید( خانواده شهدا

 با درج کد ملی و کد ایثارگري و اطالعات الزم در لینک مربوط کـد  www.isaar.ir:  این قبیل داوطلبان بایستی ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به نشانی       -
پس از آن ضمن مراجعه مجـدد بـه   . نام اینترنتی درج نمایند فرم تقاضانامه ثبت) اطالعات فردي( قسمت اول 12 رقمی رهگیري دریافت دارند و آن را در بند           12

هاي مندرج در سایت ایثار  یگیري سهمیه از وضعیت تأیید و یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفنسایت ایثار، در قسمت پ
  .تماس حاصل نمایند) سامانه تأیید سهمیه(

بایست براي هر آزمون، کد رهگیري  لذا داوطلبان می. ل متفاوت استکننده از سهمیه شاهد و رزمندگان براي هر آزمون و هر سا هاي استفاده  رقمی ارگان12 کد رهگیري :تبصره
  . جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند

 12و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کد رهگیري دریافتی از سایت ایثار در بند % 25 جانبازان با درصد جانبازي حداقل :تذکرمهم
مراجعه و با ارایه کارت جانبازي و یا آزادگی، فرم مخـصوص  ) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي      (نترنتی، به ارگان ذیربط     نام ای   تقاضانامه ثبت 

 و یـا  )بسیج مستـضعفین سازمان  (نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت          
ضمناً این قبیل . وزارت جهاد کشاورزي مورد تایید نهایی قرار گیرند و در گزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و یا مدت اسارت اضافه گردد       

  .باشد ان کدرهگیري سایت ایثار میگیري از سپاه پاسداران را ندارند و مالك شناسایی آنان هم رقمی ره12داوطلبان نیازي به دریافت کد 
  . داوطلبان استفاده کننده از سهمیه شاهد و رزمندگان، در صورت عدم تأیید سهمیه به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند:1تبصره 
نام کرده و یا نکرده  اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت  پذیرفته شده با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار  که  از داوطلبانی  دسته آن :2تبصره 

  .باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در این آزمون نخواهند داشت
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   روش گزینش دانشجو-4
و در دو سهمیه آزاد و شاغل و نیـز  هاي عمومی داوطلبان و با توجه به صالحیتون  آزم براساس نمره کلي تحصیلیها  محلگزینش دانشجو در هر یک از کدرشته   

 ). توضیح داده شده است8مواد آزمون در بند (گیرد  صورت میو براساس مصوبات مربوطهاي بومی بودن و سهمیه ایثارگران اولویت
 .م خواهد شدمتمرکز به شرح زیر انجاگزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه

  :  روش متمرکز-الف
هاي انتخابی و ظرفیـت اختـصاص داده شـده،    پذیرد با توجه به امتیاز کل داوطلبان، اولویتها به روش متمرکز صورت می   هایی که پذیرش در آن     کدرشته محل  در

  .گردد اعالم میwww.sanjesh.orgشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس فهرست پذیرفته
  : متمرکزروش نیمه -ب

متمرکـز براسـاس نمـره کـل و از بـین      ی داوطلبـان بـه صـورت نیمـه    ی، گزینش نهـا  یا آزمون عملی دارند   مصاحبهاقداماتی نظیر    نیاز به     که یهای   محل رشتهدر کد 
هـاي   محلشدگان کدرشته لذا معرفی.گیرد هاي عمومی آنان انجام میبه صالحیتتوجه  و با یا آزمون عملی    برابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه      چندشدگان    معرفی

 منتـشر  www.sanjesh.orgمذکور الزم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بـه آدرس         
بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و یا نمره آزمون . مراجعه نمایند) 111(جدول شماره هاي اعالم شده در شود براي انجام مراحل فوق به نشانی  می

  .عملی انجام خواهد شد
  : تذکر

  .  است مشخص شدهlبا عالمت ) 10 تا 6(متمرکز در جداول شماره هاي نیمهکدرشته محل
  نام  ثبت-5

  

  :تینام اینترن  داوطلب و مراحل ثبت تکالیف) 1-5
 .د ده  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زیر را به  اقدامات  باید یکایک  در آزمون  شرکت  متقاضی داوطلب )الف 

هـاي   نام و شرکت در آزمـون دوره  اعتباري و دفترچه راهنماي ثبت   مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور و ادارات پست، براي تهیه کارت   -1
  .1389 کاربردي سال –ه دانشگاه جامع علمی کارشناسی پیوست

  .نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر  ثبت-2
  .در موعد مقرر www.sanjesh.org: به نشانی  ، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آزمون شرکت در  کارتپرینت  -3
  .و پاسخ دادن به سؤاالت  در آزمونشرکت ،   شده تعیینامتحانی  حوزة و  در محل حاضر شدن -4

  

   : در آزمون  شرکت  براي نام ثبت )ب
 که در این دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و از 1389 کاربردي سال -هاي کارشناسی پیوسته دانشگاه جامع علمی نام براي شرکت در آزمون دوره ثبت

لذا داوطلبان الزم است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی . پذیر است   امکانwww.sanjesh.org: ش آموزش کشور به نشانیطریق سایت اینترنتی سازمان سنج
  . اقدامات الزم را به عمل آورند،به شرح زیر و مراجعه به دفاتر پستی

  

  ):پرداخت اینترنتی( روش اول -1
  www.sanjesh.org: عه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی مراج-1-1
  .نام از طریق سایت سازمان  دریافت دفترچه راهنماي ثبت-2-1
هاي عضو شبکه بانکی شتاب کـه   شود، داوطلبان الزم است به وسیله کارت نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می  با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت       -3-1

نـام شـرکت در آزمـون،     ریال به عنوان وجه ثبت)  هزارپنجاد و هشت (000/85باشد، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ  اخت الکترونیکی آنها فعال می    پرد
  .نام اقدام نمایند نسبت به ثبت

  .نام  آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت-4-1
  ):ستیمراجعه به دفاتر پ( روش دوم -2
  .و کارت اعتباري) همین دفترچه ( مراجعه به دفاتر پستی براي تهیه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون -1-2
  .نام و دفترچه راهنماي شرکت در آزمون بابت دریافت یک کارت اعتباري ثبت ریال) هشتاد و پنج هزار (000/85 پرداخت مبلغ -2-2

  .گردد از داوطلب دریافت می نام نیز توسط دفتر پستی  هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباري ثبتریال بابت)  هزارهفت (000/7 مبلغ :تبصره
پس از مطالعه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به 

  کاربردي–هاي کارشناسی پیوسته دانشگاه جامع علمی  الزم به توضیح است دفترچه راهنماي آزمون دوره. نام اقدام نماید   نسبت به ثبتwww.sanjesh.org:  نشانی
  .نام اینترنتی در سایت سازمان آمده است نام و اقدامات الزم براي انجام ثبت و همچنین نحوة ورود به سایت براي ثبت1389سال 

  : کارشناسی پیوستهکارت و برگزاري آزمونپرینت نام،  ثبتتاریخ)  2-5
l 23/8/89مورخ شنبه   یک  از روز1389-90 یسال دوم تحصیلکاربردي براي نیم- دانشگاه جامع علمیمقطع کارشناسی پیوستهنام جهت شرکت در آزمون        ثبت  

  .پذیرد پایان می 30/8/89 مورخ شنبه یک  روز درآغاز و
l مراجعه نمایندسازمان سنجش آموزش کشورتوانند به سایت   جهت مشاهده یا ویرایش اطالعات خود می9/9/89 لغایت 7/9/89تاریخ ن از داوطلبا .  
l  نجش و سایت سازمان سدر نشریه پیک سنجش   13/10/89مورخ  دوشنبه در روزاي که  از طریق سایت سازمان طی اطالعیهشرکت در آزمون پرینت و دریافت کارت تاریخ

  .رسید اطالع داوطلبان خواهد  شد، به منتشر خواهد  www.sanjesh.orgآموزش کشور به نشانی 
l  شد برگزار خواهد  17/10/89مورخ جمعه در روز هاي آموزشی براي کلیه گروهآزمون.   

  

  : نام  ثبت  براي  الزم مدارك ) 5- 3
l لی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اسکن نموده و فایل بایست یک قطعه عکس پرسنداوطلب می: فایل عکس اسکن شده

  .نام اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایداز طریق برنامه ثبتآن را 
  . عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد:تبصره
l  ز عبورکارت اعتباري حاوي اطالعات نام کاربري و رم.  

  .نام به مراکز آموزشی ذیربط ارایه نمایندبایست اصل مدارك زیر را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولی در زمان ثبتکلیه داوطلبان می
l غـل بوده و از سهمیه شاغل براي داوطلبانی که شاو یا گواهی اشتغال به کار معتبر از واحد مربوط  فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل مندرج در این دفترچه

  .نماینداده میدر رشتـه متناسـب استفـ
l سابقه بیمه الزم براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل.  
lآخرین فیش حقوقی براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل .  
lسطهدانشگاهی و یا مدرك رسمی دیپلم نظام قدیم آموزش متوساله پیش گواهینامه پایان دوره یک.  
  

http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
http://www.sanjesh.org
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l    باشند و نیاز به منشی دارند، الزم است براي دریافت فـرم مخـصوص    که نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می           آن دسته از داوطلبانی
 صندوق - به آدرس تهران2/9/89 ر تا تاریخ حداکثمعلولین به سازمان بهزیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص اقدام و فرم دریافتی را

 ارسال و در تقاضانامه 1389کاربردي سال - سازمان سنجش آموزش کشور واحد رفع نقص آزمون دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه جامع علمی15875-1365پستی 
  . ها حذف خواهد شد ارسال فرم مزبور، بند معلولیت آنبدیهی است در صورت عدم. نام اینترنتی برحسب مورد، بند مربوط را عالمتگذاري نمایندثبت

  : تذکرات مهم
lمندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود .  
lمسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود .  
lباید در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیردباشد، بنابراین داوطلب مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی .  
lنام، ثبت(اي از پذیرش باشد، در هر مرحله هر موقع مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی

  .واهد شدمحروم خ...) شدن، حین تحصیل در دانشگاه و پذیرفته
lاز کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارند) اینترنتی(نام الکترونیکی بایست پس از پایان ثبت داوطلبان می.  
  
   کارشناسی پیوسته هايدورهگانه در سه هاي آموزشی براي گروهراهنماي انتخاب رشته تحصیلی  -6

 ،است  آمده) 5 و 3(ول شماره ا که در جدمراکز آموزشیشرایط اختصاصی هر یک از  با توجه به هاي تحصیلی و هر داوطلب براساس میزان عالقمندي خود به رشته  
نـام و در    ثبـت  کارشناسی پیوستههايدورههنر در و فرهنگ و  مدیریت و خدمات اجتماعی ،کشاورزي: شاملاصلی  آموزشی گروه سه تواند در یکی از  منحصراً می 

  .برابر ضوابط شرکت نمایدانتخابی  ته امتحانی به کدرشآزمون مربوط
مندرجات جداول شماره . به تفکیک گروه آموزشی، کدرشته امتحانی، رشته امتحانی و مواد آزمون پایه درج شده است) 3(هاي تحصیلی در جدول شماره عناوین رشته

هاي آموزشی هاي گروهآزاد و شاغل و نیز جنس پذیرش هر یک از کدرشته محلاین دفترچه معرف کدرشته محل و عنوان رشته، ظرفیت پذیرش اعم از ) 10 تا 6(
  .باشدگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشی میسه 

عی هاي گروه آموزشی مدیریت و خدمـات اجتمـامربوط به کدرشته محل) 9 تا 7(هاي گروه آموزشی کشاورزي، جداول شماره مربوط به کدرشته محل) 6(جدول شماره 
  .باشدهاي گروه آموزشی فرهنگ و هنر میمربوط به کدرشته محل) 10(و جـدول شماره 
  : تذکرات مهم

  

  :کلیه داوطلبان اعم از آزاد و شاغل، الزم است در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایند
l     مربوط بـه مرکـز   )5(مه، به شرایط اختصاصی مندرج در جدول شماره شود قبل از درج کدرشته محل مورد عالقه در داخل تقاضانا       به کلیه داوطلبان توصیه می ،

  .آموزش آن کدرشته محل، توجه نمایند
l    در صورت انتخاب رشته از چند گروه آموزشی و . دارد) 3(را از جدول شماره ذیربط  کدرشته امتحانی و یک گروه آموزشی  حق انتخاب یک     صرفاًهر داوطلب

  .هاي داوطلب حذف خواهد شدامی انتخابیا چند کدرشته امتحانی، تم
lباشد ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبان برحسب عالقه آنان می.  
l باشدکدرشته محل در صورت وجود، از یک کدرشته امتحانی در گروه آموزشی انتخابی خود می) 20( هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر بیست.  
lباشند ه ظرفیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن توجه نمایند و چنانچه واجد شرایط میبایست ب کلیه داوطلبان می

  .آن کدرشته محل را انتخاب نمایند
l توجه ) 5(رکز مندرج در جدول شماره شود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن م به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه می

  .باشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایندنمایند و چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل می
lگردد تلقی می»کان لم یکن«در غیر این صورت پذیرش ایشان . هاي تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایندبایست صرفاً از رشته داوطلبان شاغل می .  
l      در سـایر  در صورت وجود رشته مرتبط باشد،  می32 الی 12یکی از کدهاي ) 5(ها براساس تعاریف مندرج در جدول شماره     داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن

گردد که   اطالق میشاغل به فردي: 99داشتغال  براساس تعریف شاغل ک.توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند، می99مراکز آموزشی با کد اشتغال    
سال سابقه کار مرتبط و بیمه الزم داشته و مشغول به کـار   ها اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یک         هاي اجرایی و شرکت     در دستگاه 

  .باشد
  :مثال انتخاب رشته

سپس . نماید انتخاب می521بندي را با کدرشته امتحانی ، رشته امتحانی مهندسی تکنولوژي بسته)3( جدول شماره داوطلب پس از انتخاب گروه آموزشی کشاورزي از
کدرشته محل را در صورت وجود، براساس ) 20(آمده است، حداکثر بیست ) 6(هاي مربوط به این کدرشته امتحانی که در جدول شماره با مراجعه به کدرشته محل

  .باشدانتخاب رشته از دیگر جداول براي این داوطلب غیرمجاز می. نمایدب اولویت و با توجه به جنس پذیرش انتخاب میعالقه و به ترتی
l    باشند از مراکزي که صرفاً پذیرش آزاد دارند نیز انتخاب رشته نمایـد  میهایی که داراي ظرفیت پذیرش شاغل  محلکدرشتهتواند عالوه بر   می داوطلب شاغل .

  .بایست ضوابط آموزشی مرکز مربوط را رعایت نماید شدن می  است در صورت پذیرفتهبدیهی
l باشند انتخاب نمایدهایی را که داراي ظرفیت پذیرش آزاد میبایست کدرشته محل میداوطلب آزاد .  
  هاي کارشناسی پیوسته   شهریه دوره -7

  

هاي کارشناسی پیوسـته  دورهشدگان آزمون ورودي  براي پذیرفتهي محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آنکاربردي مبنا-برابر مصوبه هیئت امناي دانشگاه جامع علمی    
  .باشد  می)1(شماره شرح جدول ه  ب1389سال کاربردي -علمی

  
  

  1389براي دانشجویان ورودي سال  گانهسه هاي آموزشی گروه کارشناسی پیوسته هايدورهشهریه : )1(جدول شماره 
  

  شهریه متغیـر
  دروس پایه، اصلی و تخصصی  دروس عمومی

  موزشیگروه آ
      شهریه ثابت
  هر ترم

  )ریال(
واحد 
نظري 

  )ریال(

واحد 
عملی 

  )ریال(
  واحد نظـري

  )ریال(
واحد 

  زمایشگاهیآ
  )ریال(

واحد    
ی و کارگاهـ

  )ریال(پروژه 

واحد 
 و کارآموزي

کارورزي 
  )ریال(

  350/163  150/139  000/121  465/80  850/113  575/69  000/089/1  کشاورزي
  460/152  100/133  235/125  532/76  850/113  575/69  000/089/1  مدیریت و خدمات اجتماعی

  400/169  570/141  050/127  700/84  850/113  575/69  500/270/1  فرهنگ و هنر
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l  تـر از سـقف اعـالم شـده بـا       اي پـایین  هاي اجرایی و مصالح خود، شهریهست مجازند براساس سیامراکز آموزشیباشند و کلیه  مبالغ اعالم شده سقف شهریه می
 .هماهنگی دانشگاه دریافت دارند

l  باشدمی) 1(از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره % 15حق نظارت دانشگاه.  
l غیر در هر سال تحصیلی توسط هیئت امناء دانشگاه اعالم و براي همه شهریه ثابت اعالم شده براي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه مت

 .شوددانشجویان این دوره اجرا می
l شود و درصورتی که زمان ها باشد بازگردانده نمی هفته از شروع کالس2ها بعد از شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن

 .شود از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیانصراف از تحصیل قبل
  .هاي باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل مجاز نیست دریافت وجه بابت ترم:تبصره

  
  : تذکر مهم

  

l 85 %باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب % 15به حساب مرکز و ) 1(ات جدول شماره هر دانشجو مطابق مندرج) ثابت و متغیر (از کل مبلغ شهریه
  .گرددغیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز می

l وسط پذیرفته شده واریز گردد به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه ت2178699003006بایست به حساب سیبا شماره مبلغ حق نظارت می.  
 
  
  
  هاي کارشناسی پیوسته  دورهآن در و ضرایب  آزمون مواد-8

  

  .گردد هاي کارشناسی پیوسته صرفاً به صورت آزمون عمومی و پایه اجرا می آزمون دوره
  :آزمون عمومی)  1-8

 در زمینه دروس عمومی در حـد کتـب   آنانبه منظور تشخیص میزان آمادگی  براي کلیه داوطلبان اعم از نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه،     آزمون عمومی   
  .است) 2(مواد آزمون عمومی و ضرایب آن به شرح جدول شماره . باشد دانشگاهی می پیشساله یک و دوره نظام جدید آموزش متوسطهدوره سه ساله 

  
  کارشناسی پیوسته هايتحصیلی دورههاي کلیه رشتهمواد آزمون عمومی و ضرایب آن براي : )2(جدول شماره 

  
  ضریب  آزمونمواد 

  1  زبان عربی
  5/1  *فرهنگ و معارف اسالمی 

  2  فارسی ادبیات زبان و 
  2  زبان انگلیسی

  
  معارف اسالمی از مشترکـات اي فرهنگ و جههاي دینی مندرج در قانون اساسی، بداوطلبان اقلیت از*  

  .شد  سؤال خواهد،اندکه در دوران تحصیل آموزش دیدها هآناعتقادات دینی  همه ادیان رسمی و
  :آزمون پایه) 2-8

هاي اساسی و  به منظور تعیین میزان آشنایی علمی آنان با پایهم جدید و نظام قدیم آموزش متوسطهاعم از نظاهاي کارشناسی پیوسته  دورهداوطلبان آزمون پایه براي 
جربی براي گروه علوم ت: ساله پیش دانشگاهیوزشی در حد اطالعات دیپلم سه ساله نظام جدید آموزش متوسطه و دوره یکهاي موجود در هر گروه آم   اصولی رشته 

  . باشدمی) 3( به شرح جدول شماره ت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنرهاي آموزشی مدیری و علوم انسانی براي گروهآموزشی کشاورزي

  هاي کارشناسی پیوستههاي تحصیلی دوره و ضرایب آن براي رشتهمواد آزمون پایه): 3(جدول شماره 

  ضریب  مواد آزمون  عنوان رشته امتحانی  کدرشته امتحانی  عنوان گروه آموزشی

  مهندسی تکنولوژي بسته بندي گرایش کشاورزي  521  کشاورزي
  ریاضی

  شناسیزیست
  فیزیک
  شیمی

2  
3  
1  
2  

  امور شعب بانک  531

  بیمه  532

  تاریخ و جغرافیا
  علوم اجتماعی

  شناسیروان
  آمار و ریاضی

2  
2  
2  
  مدیریت و خدمات اجتماعی  2

  یمترجمی خبر انگلیس  533
  زبان و ادبیات فارسی

  زبان عربی
  معارف اسالمی
  زبان انگلیسی

2  
1  
2  
3  

  خبرنگاري  541  فرهنگ و هنر
  تاریخ و جغرافیا
  علوم اجتماعی

  شناسیروان
  آمار و ریاضی

2  
2  
2  
2  
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      کارشناسی پیوستههايدوره  درهاهریک از آنو کدرشته امتحانی هاي تحصیلی   رشته، متقاضی، مراکز آموزشی مجريهاي ، دستگاهها ارگان، ها استان عنوان ):4(ل شماره جدو
کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه  نام ارگان نام استان

  امتحانی
 532 بیمه

 دانشگاهیجهاد  جهاد دانشگاهی
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

 آذربایجان شرقی 533 مترجمی خبر انگلیسی  جهاد دانشگاهی تبریز

 بانک ملت وزارت امور اقتصادي و دارایی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بانک ملت تبریز 
 531 امور شعب بانک

 بانک ملت وزارت امور اقتصادي و دارایی اصفهان
  ردي کارب- علمیمرکز آموزش 

 بانک ملت اصفهان 
 531 امور شعب بانک

 بانک ملت وزارت امور اقتصادي و دارایی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بانک ملت تهران 
 531 امور شعب بانک

 وزارت بازرگانی
  هاي موسسه مطالعات و پژوهش

  بازرگانی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بازرگانی واحد تهران 
 532 بیمه

 ت صنایع و معادنوزار
  موسسه آموزش عالی
  صنایع و معادن ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 )عج(صنایع غالت قائم 

مهندسی تکنولوژي بسته 
 بندي گرایش کشاورزي

521 

 541 خبرنگاري

 تهران

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  ریزي و آموزش مرکز برنامه

  نیروي انسانی
  دانشکده خبر

 533 لیسیمترجمی خبر انگ

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 جهاد دانشگاهی بیرجند 
 533 مترجمی خبر انگلیسی

 532 بیمه
 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 533 مترجمی خبر انگلیسی جهاد دانشگاهی مشهد 

 بانک ملت  اقتصادي و داراییوزارت امور
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بانک ملت مشهد 
 531 امور شعب بانک

 گروه کارخانجات پارت الستیک وزارت صنایع و معادن
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 گروه کارخانجات پارت الستیک 
مهندسی تکنولوژي بسته 
 بندي گرایش کشاورزي

521 

  سازمان خبرگزاري
  جمهوري اسالمی ایران

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خبر مشهد 

 533 مترجمی خبر انگلیسی

 خراسان رضوي

 میوزارت فرهنگ و ارشاد اسال
  ریزي و آموزش مرکز برنامه

  نیروي انسانی

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 خبرنگاران

 541 خبرنگاري

سیستان و 
 بلوچستان

 شرکت صنایع غذایی قدس رضوي وزارت صنایع و معادن
   کاربردي- علمیکز آموزش مر

 شرکت صنایع غذایی قدس رضوي 
مهندسی تکنولوژي بسته 
 بندي گرایش کشاورزي

521 

 سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارایی قم
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 مالیاتی قم
 532 بیمه

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی کرمان
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 دانشگاهی کرمانجهاد 
 531 امور شعب بانک

 بانک ملت وزارت امور اقتصادي و دارایی کرمانشاه
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بانک ملت کرمانشاه 
 531 امور شعب بانک

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی مرکزي
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 جهاد دانشگاهی اراك 
 532 بیمه
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  کارشناسی پیوستهکاربردي -علمیهاي  شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف :)5(شماره جدول 
  

 امکانات رفاهی
وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  -  ١٢  

  .گردد که کارمند رسمی بانک ملت باشد میشاغل به فردي اطالق: تعریف شاغل
 سـال  3 دارا بودن حـداقل   -2.  دارا بودن حکم استخدام رسمی     -1: شرایط اختصاصی 

  .  نداشتن پرونده تخلفاتی در بانک بـه تـشخیص اداره کـل بازرسـی         -3. سابقه خدمت 
هـا در  کـالس  -5.  تعهد خدمت در بانک به میزان دو برابر مـدت زمـان تحـصیل       -4

  .آید به عمل میمصاحبهشدگان   از پذیرفته-6. گردداداري برگزار می  غیرساعات

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بانک ملت تبریز

+ - + - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         هدر صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دور        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  ورت جبرانیمجري برخی از دروس را به ص

 . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی تبریز

آذربایجان 
 شرقی

-  -  -  ١٢ 

  .گردد که کارمند رسمی بانک ملت باشدشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 سـال  3ودن حـداقل   دارا ب -2.  دارا بودن حکم استخدام رسمی     -1: شرایط اختصاصی 

  . نداشتن پرونده تخلفاتی در بانک بـه تـشخیص اداره کـل بازرسـی         -3. سابقه خدمت 
هـا در   کـالس -5.  تعهد خدمت در بانک به میزان دو برابر مدت زمـان تحـصیل         -4

  . آید به عمل میمصاحبهشدگان   از پذیرفته-6. گرددساعات غیراداري برگزار می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اصفهان انک ملت اصفهانب

-  -  -  ٢٠ 

مطبوعـات،  (هـا  گردد که در یکـی از رسـانه      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
ها و نهادهـا متناسـب بـا     هاي سازمان و یا روابط عمومی   ...) ها، صداوسیما و    خبرگزاري

  .رشته مورد نظر مشغول به کار باشد
  .آید عمل می بهمصاحبهشدگان  از پذیرفته:شرایط اختصاصی

  دانشکده خبر

-  -  -  ١٢ 

  . گردد که کارمند رسمی بانک ملت باشدشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
 سـال سـابقه   3 حـداقل  -2.  دارا بودن حکم اسـتخدام رسـمی      -1 : شرایط اختصاصی 

 تعهـد  -4.  نداشتن پرونده تخلفاتی در بانک به تشخیص اداره کل بازرسی       -3. خدمت
عت هـا در سـا    کـالس -5.  در بانک به میزان دوبرابـر مـدت زمـان تحـصیل        خدمت

  .آید به عمل میمصاحبهشدگان   از پذیرفته-6. گردد اداري برگزار می غیر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بانک ملت تهران

- -  +  ١٦ 

 تولیدي یا خـدماتی    که از طرف مراکز    گرددشاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .گردد  معرفی مرتبط

هاي معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران انقالب اسـالمی و        به خانواده : شرایط اختصاصی 
  .گردد براي کل دوره تخفیف شهریه اعطا می% 50 تا%  25 دانشجویان رتبه اول تا سوم از

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )عج( صنایع غالت قائم

 تهران

+  +  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  السشرط تشکیل ک   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بیرجند

خراسان 
  جنوبی

-  -  -  ١٢ 

  .گردد که کارمند رسمی بانک ملت باشد ه فردي اطالق میشاغل ب: تعریف شاغل
 سـال  3 دارا بودن حـداقل   -2.  دارا بودن حکم استخدام رسمی     -1: شرایط اختصاصی 

 به تشخیص اداره کل بازرسی بانک   نداشتن پرونده تخلفاتی در بانک-3. سابقه خدمت
ها در   کالس-5.  تعهد خدمت در بانک به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل-4. ملت

  .عمل خواهد آمد به مصاحبهشدگان   از پذیرفته-6. گردد  می اداري برگزار ساعات غیر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بانک ملت مشهد

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         سیدن، آن دوره با دوره    در صورت به حدنصاب نر    . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  برخی از دروس را به صورت جبرانیمجري 

  .درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  -  -
   خبر مشهد

خراسان 
  رضوي
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  کاربردي کارشناسی پیوسته-هاي علمیت رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانا): 5(ادامه جدول شماره 
 امکانات رفاهی

وسیله 
ایاب و 
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  -  ٢٠ 
وسـیما،    هـا، صـدا     گـردد کـه در خبرگـزاري        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

هـا   عمـومی   ها، موسسات و تمامی جراید سراسري و محلی و روابط           ریات، هفته نامه  نش
  . نماید فعالیت می)  اعم از دولتی و خصوصی(

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خبرنگاران

+  -  +  ٣٢ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
اعم از دولتی و خصوصی تحت پوشش بیمه، سابقه کار داشته باشد و یـا از             و بازرگانی   

  .بورسیه گردد) داراي مجوزهاي قانونی(طرف یکی از واحدهاي مذکور 
بعدازظهرها و روزهاي تعطیل  رالمقدور د هاي شاغلین حتی  کالس-1: شرایط اختصاصی

 چنانچـه  -3. باشـد  نفـر مـی  15هـا   حدنـصاب تـشکیل دوره  -2. برگزار خواهـد شـد   
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي        پذیرفته

بایست به تشخیص شوراي آموزشـی مرکـز        درسی مصوب نداشته باشند این افراد می      
مجري برخی از دروس پایه و زبان انگلیسی را به صورت تقویتی گذرانده و آنگاه نسبت 

  بـومی جهـت اسـتفاده از     خـواهران غیـر  -4. قـدام نمایـد  به انتخاب واحدهاي درسی ا    
 دانشجویان ممتاز پس از پایان تحصیل، -5. هاي خودگردان معرفی خواهند شد    خوابگاه

هـاي گـروه کارخانجـات پـارت        براساس ضوابط گروه، در اولویت استخدام در شرکت       
  .الستیک قرار خواهند گرفت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  الستیک ت پارت گروه کارخانجا

خراسان 
  رضوي

+  -  +  ١٥ 
گـردد کـه در واحـدهاي صـنعتی یـا            شـاغل بـه فـردي اطـالق مـی         : تعریف شـاغل  

  .هاي درخواستی مشغول به کار باشد هاي مرتبط با رشته آزمایشگاه
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  شرکت صنایع غذایی قدس رضوي
سیستان و 
  بلوچستان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد قط به صورت بومی میپذیرش خواهران ف: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
  قم  مالیاتی قم

-  -  -  ١٧ 

 کـار  مـشغول بـه   تجارت   گردد که در بانک     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .باشد

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب        ن، آن دوره با دوره    در صورت به حدنصاب نرسید    . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی     پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش          افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  ی از دروس را به صورت جبرانیمجري برخ

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرمان   کرمانجهاد دانشگاهی

-  -  -  ١٢ 

  .  گردد که کارمند رسمی بانک ملت باشد شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل
 سـال  3  دارا بـودن حـداقل  -2. استخدام رسمی دارا بودن حکم   -1: شرایط اختصاصی 

 تشخیص ادارات کل بازرسـی و    نداشتن پرونده تخلفاتی در بانک به  -3. سابقه خدمت 
هـا در    کـالس -5.  برابر مدت تحصیل2 تعهد خدمت در بانک به میزان  -4. حراست

  .آید به عمل میمصاحبهشدگان   از پذیرفته-6 .گردد اداري تشکیل می ساعات غیر

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرمانشاه بانک ملت کرمانشاه

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب        در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی            
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی     پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش          افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
ب واحدهاي  گذرانده و آنگاه نسبت به انتخا  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .باشد صورت خودگردان می  خوابگاه خواهران به-3. یندرسی مصوب اقدام نما

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مرکزي جهاد دانشگاهی اراك

- ٩٩ 
هـا    و شرکتهاي اجراییگردد که در دستگاه شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

 اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یک سال سابقه کـار   
 .مرتبط و بیمه الزم داشته و مشغول به کار باشد

 سایر مراکز آموزشی* 

هـا در جـدول فـوق درج    ها در جدول فوق درج نگردیده و نیز مراکزي که عنوان آن مختص مراکز آموزشی که عنوان آن    99تعریف شاغل با کد اشتغال       *
  .اشدبگردیده ولیکن تعریف خاصی از داوطلب شاغل ارایه نشده است، می

باشد، در صورت وجود رشته مرتبط در  می32 تا 12 یکی از کدهاي )5(هاي مندرج در جدول شماره ها براساس تعریف داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن•
  .توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایندمی) 99با کد اشتغال (سایر مراکز آموزشی 

  . باشند، ظرفیت پذیرش شاغل ندارند وق فاقد کد اشتغال می مراکز آموزشی که در جدول ف•
  .باشندها در جدول فوق درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی می مراکز آموزشی که عنوان آن•
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   521 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل کدرشته : )6 (جدول شماره
  )بندي سی تکنولوژي بستهمهند(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 5201
 تهران تهران زن، مرد 40 35  بسته بندي گرایش کشاورزي

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 ١٦ )عج(صنایع غالت قائم

  مهندسی تکنولوژي 5202
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 55 بسته بندي گرایش کشاورزي 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 ٣٢ گروه کارخانجات پارت الستیک

  مهندسی تکنولوژي 5203
 زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 15 50  بسته بندي گرایش کشاورزي

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 ١٥ شرکت صنایع غذایی قدس رضوي 

   531 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل کدرشته : )7 (شمارهجدول 
  )امور شعب بانک(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 30 - امور شعب بانک•
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 5301 بانک ملت تبریز 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

١٢ 

 اصفهان اصفهان مرد 62 - امور شعب بانک•
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 5302 بانک ملت اصفهان 

  .آمدشدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد از پذیرفته •
١٢ 

 تهران تهران زن، مرد 30 - امور شعب بانک•
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 5303 بانک ملت تهران 

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
١٢ 

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 - امور شعب بانک•
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 5304 بانک ملت مشهد 

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمد پذیرفتهاز •
١٢ 

 کرمان کرمان زن، مرد 70 - امور شعب بانک 5305
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 ١٧ جهاد دانشگاهی کرمان 

 کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 25 - امور شعب بانک•
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 5306 بانک ملت کرمانشاه 
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدیرفتهاز پذ •

١٢ 

   532 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل کدرشته : )8 (جدول شماره
  )بیمه(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 بیمه 5307
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 - جهاد دانشگاهی تبریز 

 تهران تهران زن، مرد 25 25 بیمه 5308
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 بازرگانی واحد تهران 
99 

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 بیمه 5309
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 - هی مشهدجهاد دانشگا 

 قم قم زن، مرد 40 35 بیمه *
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 5310 مالیاتی قم
  . ظرفیت پذیرش زن در این کدرشته محل به داوطلبان خواهر بومی استان مربوط اختصاص دارد*

99 

 اراك مرکزي زن، مرد - 75 بیمه 5311
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 - جهاد دانشگاهی اراك 
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   533 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل کدرشته : )9 (مارهجدول ش
  ) انگلیسیمترجمی خبر(

  عنوان رشته  رشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تبریز ن شرقیآذربایجا  زن، مرد - 50 مترجمی خبر انگلیسی 5312
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 - جهاد دانشگاهی تبریز 

 دانشکده خبر تهران تهران زن، مرد 35 15  مترجمی خبر انگلیسی•
5313 

 .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
٢٠ 

 بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد - 50 مترجمی خبر انگلیسی 5314
  کاربردي- علمیش مرکز آموز

 - جهاد دانشگاهی بیرجند 

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 مترجمی خبر انگلیسی 5315
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 - جهاد دانشگاهی مشهد 

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 25 مترجمی خبر انگلیسی 5316
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 خبر مشهد 
99 

   541 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل ه کدرشت: )10 (جدول شماره
  ) خبرنگاري(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 دانشکده خبر تهران تهران زن، مرد 35 15 خبرنگاري •
5401 

  .این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان از پذیرفته •
20 

  کاربردي-مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 45 30 خبرنگاري 5402
 20  خبرنگاران
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  1389هاي کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال  راهنماي آزمون دوره: دوم  بخش 

  
  مقدمه 
اسی ناپیوسته دانشجو ـکارشنهاي دورهریق آزمون، در ـو از ط) فوق دیپلم(هاي کاردانی  التحصیالن دوره  از بین فارغ1389کاربردي در سال  -گاه جامع علمی     دانش

  :گردد  اعالم میزیرضمن آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان گرامی، شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون به شرح . پذیردمی
  
   تعاریف -1
فعلیت رساندن استعدادهاي نهفته در ایـشان    هاي الزم و بههایی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت            منظور دوره  :کاربردي-هاي علمی   دوره )1-1

 ها محول شدهی آنان را براي انجام کاري که به آنیآموختگان را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده نموده و توانا  و دانشگردداجرا می
  .دهد  تا سطح مطلوب افزایش می،است 

  . است)لیسانس(باشد که کارشناسی   بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك اعطایی در پایان تحصیل می:مقطع تحصیلی) 2-1
  .ل آمده باشدینا) فوق دیپلم( با ارزش کاردانی ،یلیشود که به دریافت مدرك تحص  به شخصی اطالق می:التحصیل دانشگاه فارغ )3-1
  .باشد نام شده   پذیرفته و ثبتاعم از دولتی و یا غیردولتی آموزش عالی هايموسسهها و شود که در یکـی از دانشگاه  به شخصی اطالق می:دانشجو) 4-1
در رشته قبولی نسبـت بـه انصـراف قطعـی از تحصیل اقـدام و فـرم مربـوط را  نام  شود که پس از پذیرش و ثبت     اطالق می  شخصی به   : دانشجوي انصرافی ) 5-1

  .نام به مؤسسه ذیربط تحویل داده باشد مراه سایر مدارك ثبت هپس از تکمیل به
 ،کـشاورزي ت، صنع  : شامل اصلی موزشی گـروه آچهار در  1389 سال   کاربردي-دانشگاه جامع علمی  هاي کارشناسی ناپیوسته    دوره آزمـون   :موزشیآ گروه) 6-1

  .گرددبرگزار می) 13(مطابق مندرجات جدول شماره هنر فرهنگ و  ومدیریت و خدمات اجتماعی 
هـاي  هاي امتحـانی گـروه   خود منحصراً در یکی از کدرشته)فوق دیپلم(بدون توجه به رشته و یا نوع مدرك کاردانی   تواند  هر داوطلب می    :رشته امتحانی )  7-1

بدیهی است آن دسته از داوطلبانی که بدون توجه به رشته تحصیلی و نوع مدرك کاردانی خود . نام و شرکت نمایدثبت) 13(هارگانه مطابق جدول شماره آموزشی چ
ه قبولی را با نظر گروه نمایند در صورت موفقیت در آزمون ورودي الزم است کلیه دروس پیشنیاز یا جبرانی رشت  نام و شرکت    هاي امتحانی ثبت  در یکی از کدرشته   

  .آموزشی مربوط و مطابق سرفصل برنامه مصوب بگذرانند
جـدول  (دهدرار میـکاربردي را تحت پوشش ق - علمی هايشود کـه دستگاه متقاضی برگزاري دوره     اطـالق مـی ...   به سازمان، مؤسسه، وزارتخـانه و      :ارگان)  8-1

  .)14 شماره
صورت ه هاي آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهاي شاغل و یا آزاد که بشود که با توجه به اهداف و برنامه تی اطالق می به تشکیال:  دستگاه متقاضی) 9-1

 تحت پوشش اقدام به پذیرش دانـشجو  مجري کاربردي در مراکز -باشند، با کسب مجوز از دانشگاه جامع علمی ا آن دستگاه در ارتباط می     ـمستقیم یا غیرمستقیم ب   
  .)14 جدول شماره(نمایدمی
کـاربردي   -ید دانشگاه جامع علمـی أیراي دوره به تـشود کـه صـالحیت آمـوزشی آن با اخذ مجوز اج    اي اطالق می    مرکـز یـا مـؤسسه  به  :  مرکز آموزش ) 10-1

  .)14 جدول شماره(باشدکاربردي می-هاي علمی و مجري دوره استرسیده
  .نام را انجام دهدشود که یکایک مراحل مربوط به ثبت  به شخصی اطالق می:داوطلب) 11-1
l موردنظر ساکن باشداستانشود که در   به شخصی اطالق می:داوطلب بومی .  

 تلقـی  »کان لم یکـن «بایست پـس از قبـولی، مستنـدات الزم جهت تأییـد محل سکونت خود را ارایه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان کلیه داوطلبان بومی می 
  .خواهد شد

l ه و یا شغل کار بوده نام اشتغال به کار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول بدر زمان ثبتشود که   به شخصی اطالق می :آزادوطلب  دا
  . باشد مطابقت نداشته) 15(وي با مندرجات جدول شماره 

l  و داراي تجربه، سـابقه کـار مـرتبط  و بیمـه الزم براسـاس      شته انتخابی مورد نظر اشتغال به کار داشته      در ر کـه  شود     به شخصـی اطـالق می    :داوطلب شاغل
  .باشد) 15(مندرجات جدول شماره 

  
  :  مهماتتذکر
l  سهمــیه شـاغل    ند ازتــوان  تطبیق ندارد؛ نمــی ) 15( بدیهی است داوطلبانی که اشتغال به کار داشته ولی شرایط آنها با تعاریف ذکر شده در جدول شماره

  .گرددمیتلقی » یکن لم کان«ها  مندرج در این جدول استفاده نمایند و در صورت پذیرفته شدن، قبولی آنمراکز آموزشی
lباشدسال می حداقل سابقه کار مرتبط و سابقه بیمه الزم براي متقاضیان سهمیه شاغل مراکز آموزشی یک.  
lباشدبخش دوم این دفترچه می) 5-3( مطابق مندرجات بند  مالك شاغل بودن ارایه مستندات الزم.  

  
   شرایط پذیرش داوطلبان-2
  : شرایط عمومی )  2- 1
lنداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران .  

پرداخـت   ) 3(هـاي محـارب،   ه گروهکـ ب داشتن وابـستگی تشـکیالتی  )2( مبـارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمی ایران،          )1: (مصـادیق عنـاد عبارتند از   : توضیح
  .تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی )4(ها، ها و یا عضویت در آن گروهکهاي محارب یا هواداري تشکیالتی از آنکمک مالی به گروهک

l نداشتن فساد اخالقی.  
  .باشد مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می: توضیح
l هاي انتخابیی جسمی الزم متناسب با رشتهیرخورداري از تواناب.  
lمندرج در این دفترچه) 2-3( وظیفه عمومی براي داوطلبان ذکور طبق بند  دارا بودن شرایط مربوط به.  



 13

  نام اتباع خارجی شرایط و ضوابط ثبت
  

  .باشد تی یا شناسایی معتبر زیر مینام اتباع غیرایرانی مقیم ایران منوط به داشتن یکی از مدارك اقام  ثبت-1
  . گذرنامه که داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد-1-1
  . دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-2-1
  .امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، صادره از سوي اداره کل 1389 کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی داراي اعتبار در سال -3-1
  . برگ خروج از کشور مدت دار مرحله چهارم آمایش، صادره از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور-4-1

  

  .براي پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته 20 از 14حداقل مدرك کاردانی دارا بودن معدل کل  -2
شدگان غیرایرانی، مطابق مقررات سازمان سنجش   مغایرت معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور با معدل مندرج در مدرك تحصیلی پذیرفته     در صورت  :تبصره

  .آموزش کشور در خصوص این افراد اقدام خواهد شد
و نیز تابع مقررات آموزشی و دانـشجویی موسـسه   ایط و ضوابط اعالم شده فوق بایست واجد شر  هاي تحصیلی منحصراً می      اتباع غیرایرانی پذیرفته شده در هر یک از رشته         -3

در غیر این . باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند     آموزش عالی محل قبولی خود      
  .خواهد آمدبه عمل نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت  یده و از ثبتصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی گرد

شـایان ذکـر اسـت اتبـاع غیـر       .مندرج در همین دفترچـه درج گردیـده اسـت    ) 114(مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در جدول شماره               جدول :تذکر مهم 
  .اشندب مقیم، مجاز به انتخاب رشته در این مناطق نمی ایرانی

  .ندارد) به استثناي همسر و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو(شدگان   جمهوري اسالمی ایران هیچگونه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذیرفته-4
نـام و ادامـه تحـصیل      خویش نباشند، ثبت به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دسته از دانشجویانی که بنا به دالیل موجه، قادر به عزیمت به کشور متبوع           -5

بنـابراین  . باشـد  ها و مراکز آموزش عالی کشور، منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادیـد تحـصیلی معتبـر مـی     شدگان در دانشگاه    سایر پذیرفته 
ها و مراکـز آمـوزش عـالی     اي که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تهیه و به دانشگاه نامه بر شیوهباشند برا هاي واجد شرایط قانونی که داراي گذرنامه تحصیلی نمی       ورودي

بدیهی است پـس از انجـام تـشریفات قـانونی     . گردد سال تحصیلی به آنان مرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا می کشور ابالغ خواهد شد، پذیرش اولیه شده و در اولین نیم   
  .نام قطعی خواهد شد سال بعدي طبق ضوابط از دانشجو ثبت  صدور گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی، در نیمخروج از کشور و

  .باشد ممنوع می براي جمهوري اسالمی ایران نماید اکیداً هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی  پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته-6
  .باشند  می1389کاربردي سال - دانشگاه جامع علمیکارشناسی ناپیوستههاي   دوره المی ایران، مجاز به شرکت در آزمون فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوري اس-7
زم کاربردي، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شده، ال- دانشگاه جامع علمیکارشناسی ناپیوسته هاي    نام و شرکت در آزمون دوره        کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت     -8

نـام بـا    درج خواهد شد اقدام نموده و همچنین در زمـان ثبـت   24/8/89است نسبت به تکمیل فرم مخصوص اتباع خارجی که در سایت سازمان و نشریه پیک سنجش مورخ    
عات درخواسـتی اقـدام نماینـد؛ کـه      و ورود به لینک مربوط نسبت به تکمیل اطالwww.sanjesh.org: مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی    

بایـست ایـن کـد را دقیقـاً در محـل        رقمی داده خواهد شد که داوطلـب مـی  13پس از تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیري  
   .بینی شده است درج نمایند نام، پیش  تقاضانامه ثبت16مخصوصی که در بند 

  :تصاصیشرایط اخ) 2-2
lهاي آموزش عالی مورد تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت ها و موسسهدانشگاه) فوق دیپلم(  کاردانی مدركشتن دا

  . رشاي وزارت آموزش و پروهاي فنی و حرفهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرك کاردانی پیوسته آموزشکده
هاي تحصیلی  برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس عالقمندي به هریک از رشته        توانند  این دسته از داوطلبان می    

  .نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایندنام و در این آزمون ثبت
l   هـاي کـاردانی    ورهآموختگـان معـادل د   و فنـاوري، دانـش  ریزي آموزش عالی وزارت علـوم، تحقیقـات    رنامه شوراي ب17/11/88 مورخ 748براساس مصوبه جلسه شماره
 برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مـورد  شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريا مجوز   به شرط آن که دوره فوق ب       )دارندگان مدارك معادل  (

 براي ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر شرکت نمایند و سازمان سنجش آموزش کشورهاي سراسري  توانند با همان مدرك معادل در آزمون  ، می تأیید وزارت متبوع باشد   
  .در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند

l   التحصیلی خـود را بـه مرکـز آمـوزش     م است مدارك فارغالز 89-90 سال دوم تحصیلینام در نیم دانشجویان دوره کاردانی در صورت پذیرفته شدن، براي ثبت
  . ذیربط ارایه نمایند

l15 براساس جدول شماره( کاربردي-یک از مراکز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمی شده توسط هر   داشتن سایر شرایط اختصاصی اعالم(.  
  : تذکرات مهم

l باشدکاربردي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می-بع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمیکاربردي تا-شدگان در مراکز آموزش علمیکلیه پذیرفته .  
l     هـا و  هـا، آزمایـشگاه  نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کالس توانند به تحصیل بپردازند که موافقت      کارمندان دولت در صورتی می

  .کاربردي محل قبولی، ارایه نمایند-نام به مرکز آموزش علمیان تحصیل را به همراه سایر مدارك ثبتهاي دیگر دورفعالیت
l   نامـه انـضباطی   در صـورت تخلـف طبـق آیـین    . هاي دولتی و یا غیردولتی تحصیل نمایدزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه هیچ دانشجویی مجاز نیست هم

  .شددانشجویان با وي رفتار خواهد 
lباشد در ترم اول تغییر رشته، انتقال، مرخصی تحصیلی و میهمان شدن مجاز نمی.  
l    کاربردي اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پاره وقـت، مـشاوره و یـا سـایر مـوارد مـشابه مجـاز نیـستند                 -کارکنان مراکز آموزش علمی 

کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردنـد،     دمت می مرکز آموزشی را که در آن خ      هاي مربوط به      کدرشته
 .هاي دیگر گردندتوانند متقاضی تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محلتلقی خواهد شد و به هیچ وجه نمی» کان لم یکن« قبولی آنان

l  کاربردي از طریق سـایت دانـشگاه بـه آدرس    -هاي مصوب دانشگاه جامع علمی   ها و سرفصل دروس رشته    وابط آموزشی، برنامه  ها، مقررات و ض   ها، بخشنامه نامهاخبار، آیین
www.uast.ac.irباشد قابل مشاهده می.  

  
 :مقررات وظیفه عمومی) 3-2

  :هاي مذکور یکی از شرایط مشروحه زیر را دارا باشند انتظامی داوطلبان مرد الزم است جهت شرکت در دورهيبراساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیرو
 .کارت پایان خدمت )1(
 .کارت معافیت دایم زمان صلح با فرم کامپیوتري )2(
 .واحدهاي وظیفه عمومی ناجارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن با ارایه مجوز شروع به تحصیل از سوي کا )3(

و همچنین دانشگاه پیام نور، مراکز تربیت ) هاي روزانه، شبانه و یا نیمه حضورياعم از دوره(وزش عالی کشور هاي آمها و موسسهدانشجویان انصرافی دانشگاه :تبصره
کـه از  ...) هاي آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتـی، دانـشگاه آزاد اسـالمی و    موسسه(هاي آموزش عالی معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دیگر موسسه        

هاي وظیفه عمومی معرفی نمایند و به خدمت اند، الزم است پس از انصراف قطعی از تحصیل، خود را براي اعزام به خدمت به بخش           استفاده کرده معافیت تحصیلی   
اربردي کـ -هاي علمینام و شرکت در آزمون، حق ثبت)خدمت ضرورت(بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از انجام دوران خدمت وظیفه عمومی            . اعزام شوند 

  .بعدي را خواهند داشت

http://www.sanjesh.org
http://www.uast.ac.ir
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 .را ارایه نمایند) معافیت رهبري(نام کارت معافیت دایم این قبیل مشموالن باید پس از اعالم قبولی و در زمان ثبت.  و قبل از آن1354متولدین سال  )4(
 .بوطشاغلین رسمی در نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارایه گواهی موافقت از یگان مر )5(
التحصیل خواهند شد، در آزمون پذیرش فارغ) فوق دیپلم( در مقطع کاردانی 1389-90سال دوم تحصیلینام در شروع نیمشرکت دانشجویانی که تا زمان ثبت )6(

 . بالمانع است1389به دوره کارشناسی ناپیوسته سال ) فوق دیپلم(دانشجو از دوره کاردانی 
نام و شروع تحصیل مهلت که در زمان ثبت و بدون قید دانشجوي انصرافی )فوق دیپلم(دون مهر غیبت در مقطع کاردانی دارا بودن دفترچه آماده به خدمت ب      )7(

 .ها سپري نشده باشدتاریخ اعزام به خدمت آن
بدیهی است در صورت . ت اعزام شوندگردد به خدم الزم است در تاریخی که توسط سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی اعالم می 7 داوطلبان مشمول بند :تبصره

  اي از خدمت وظیفه ترخیص خواهنـد شـد، در غیـر ایـن صـورت غایـب محـسوب شـده و قبـولی آنـان           پذیرفته شدن و دارا بودن شرایط و ضوابط، در هر مرحله        
 .گرددتلقی می» کان لم یکن«
 .توانند در این آزمون شرکت نمایندل بدون اخذ اوراق اعزام می ماه پس از فراغت از تحصی6التحصیل دوره کاردانی ظرف مدت مشموالن فارغ )8(
نامه از باالترین مقام وزارت یا سازمان ذیربط باشند، در صورت ارایه موافقتمتعهدین خدمت در آموزش و پرورش که از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می )9(

د آنان قطع شده و پس از اتمام تحصیالت باید بقیه خدمت مورد تعهد را در وزارتخانـه و یـا   بدیهی است با شروع تحصیل، تعه. حق شرکت در این آزمون را دارند 
 .سازمان متبوع به پایان برسانند

ــارغ)10( ــصیالن دوره ف ــاردانی  التح ــاي ک ــپلم (ه ــوق دی ــت    ) ف ــان ثب ــا زم ــداکثر ت ــان ح ــرورت آن ــدمت ض ــه دوران خ ــیم ک ــام در ن ــصیلی  ن ــال دوم تح   س
  .نام و شرکت در این آزمون را دارندا ارایه گواهی از یگان مربوط، حق ثبت به پایان برسد، ب90-89

 طلبه دارنده دیپلم کامل متوسطه، به شرطی که شوراي مدیریت حوزه علمیه قم تأیید نماید که معافیت تحصیلی در حوزه، پوشـشی بـراي ادامـه تحـصیل در          )11(
زه به تحصیل اشتغال دارد به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل نماید، با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال باشد و طلبه قادر است ضمن اینکه در حودانشگاه نمی

تواند به عنوان بدیهی است در هر زمانی که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه یافته اعالم نماید، مشمول دیگر نمی. به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است
 .از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده کند و باید خود را به سازمان وظیفه عمومی محل، معرفی نمایددانشجو 

بدیهی است دانشجویانی که طی این مدت موفق به اتمام دوره تحصیل نشوند، معافیت تحـصیل  . باشد سال می3 سقف سنوات تحصیل در کارشناسی ناپیوسته   )12(
  . تحصیل را از دست خواهند دادها ملغی شده و شرایط ادامهآن
  
   سهمیه ایثارگران-3

 . شوند  سهمیه  این متقاضی  است  آمده زیر  »ج«  تا » الف«  در بندهاي  که  شرایط خود اساس بر توانند  می رزمندگان   سهمیه متقاضی  از داوطلبان  یک هر  
  بسیجی داوطلب هادگران جو رزمندگان ورود  براي تسهیالت ایجاد قانون اجرایی نامه آیین در مذکور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر که رزمندگانی) الف

 نبرد  هاي جبهه   عملیاتی  در مناطق داوطلبانه   یا متناوب  متوالی ماه) 6 (  شش حداقل 31/6/1367   لغایت31/6/1359  تاریخ  از عالی   آموزش مؤسسات و ها به دانشگاه 
نسبت به تکمیل فرم مخصوص ) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي  (ضمن مراجعه به ارگان ذیربط         است  اند، الزم    حضور داشته    باطل  یه عل  حق

یـا وزارت  ) ان بـسیج مستـضعفین  سـازم (نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت             
  .ی قرار گیردیید نهایجهادکشاورزي مورد تا

 داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمنـدگان       :تذکرمهم
  .نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند قدام و آن را در زمان ثبت رقمی از واحد مربوط ا12نسبت به دریافت کدرهگیري 

نام در هر آزمون با مراجعه بـه واحـد مربـوط     لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت. باشد  رقمی براي هر آزمون در هر سال متفاوت می        12 کد رهگیري    :1  تبصره
  . رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند12 نسبت به دریافت کد رهگیري

 .شود  می  تعیین  دفاع  عالی  شوراي  مصوبات اساس  بر  عملیاتی مناطق :2 تبصره
  در  نظامی هاي نها و ارگا ها، سازمان  وزارتخانه  پرسنل  خدمتی هاي موریتأ و م  تعهدات  و همچنین  وظیفه  و پاسداران  سربازان  در جبهه  حضور یا خدمت مدت :3 تبصره
  . شود  نمی  تلقی ، حضور داوطلبانه عالی   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  دانشجویان  ماهه6   و نیز طرح جبهه

  .شوند هاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی  نیروهاي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاه:4تبصره 
  .مندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود فرزندان و همسران رز:5 تبصره

 بـراي  اسـرا  و   شهدا، مفقـودین  همسرانو    فرزندان همچنین و،   آنان  همسران  و  فرزندان  و   آزادگان و باالتر، % 50 فرزند و همسر جانبازان      ،  و باالتر % 25  جانبازان) ب
 . کنند  اقدامزیر در بند   ضوابط مندرج  باید براساس رزمندگان  سهمیه از  استفاده 

 رقمی 12 با درج کد ملی و کد ایثارگري و اطالعات الزم در لینک مربوط کد www.isaar.ir: این قبیل داوطلبان ضمن مراجعه به سایت اینترنتی ایثار به آدرس -
پس از آن ضمن مراجعه به سایت ایثار در قسمت پیگیري سهمیه از وضعیت تأیید  .نام اینترنتی درج نماید مه ثبت تقاضانا12رهگیري دریافت دارند و آن را در بند 

بـا توجـه بـه    . تماس حاصل نمایند)سامانه تأیید سهمیه(هاي مندرج در سایت ایثار  یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن            
نام در هر آزمون با مراجعه به این سایت نسبت به دریافت کـد    رقمی در هر آزمون و در هر سال داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت    12د رهگیري   متفاوت بودن ک  

  . رقمی مخصوص آن آزمون اقدام کنند12رهگیري 
  .توانند از این سهمیه استفاده نمایند خواهر و برادر شهید نمی :تذکر
  .نمایند  تشکیل پرونده مراجعه محل  هاي شهرستان تابعه واحدهاي به تاییدسهمیه درصورت عدم)بسیج مقاومت نیروي(رزمندگان ازسهمیه استفاده متقاضی داوطلبان :تبصره

نامی، به ارگان  ثبت تقاضانامه 12و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کدرهگیري در بند % 25با درصد جانبازي حداقل   جانبازان :تذکرمهم
مراجعه و با ارائه کارت جانبازي و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل ) سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي(ذیربط 

و یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تایید نهایی قرارگیرد ) ان بسیج مستضعفینسازم(پاسداران  نام، توسط ستاد مشترك سپاه  نمایند، تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
و مـالك  یازي به دریافت کدرهگیري ندارند این قبیل داوطلبان ن ضمناٌ.جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد   و درگزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد           

  .باشد شناسایی آنان همان کدرهگیري سایت ایثار می
  عـالی    آمـوزش  ها و مؤسـسات   دانشگاه  به بسیجی   داوطلب جهادگران  و رزمندگان  ورود براي  ایجاد تسهیالت   قانون اجرایی  نامه   آیین 10   ماده 2   تبصره  اساس  بر )ج

   بعد یک  به1368   از سـال  که ، داوطلبانــی ی اسالم  شوراي  محترم مجلس 11/9/71 مصوب مذکور  قانون  اصالح قانون و  وزیران محترم هیئت 18/2/1368 مصوب
  باطـل   علیـه   نبرد حـق  هاي  در جبهه  حضور داوطلبانه  ماه12   مدت  حداقـل  داراي   که  اند، در صورتی     شده   پذیرفته   ورودي  هاي  در آزمون    رزمندگان   با سهمیه   نوبت

 را  آزمـون این  در   رزمندگان  از سهمیه  استفاده  حق  صورت در غیر این.  نمایند  شرکت  رزمندگان  با سهمیه ون آزم توانند در این میبا توجه به تذکر مهم فوق    باشند،    
  . نخواهند داشت

 پذیرفتـه شـده    کـاربردي – دانشگاه جامع علمـی  ناپیوسته با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون کاردانی به کارشناسی  که  از داوطلبانی    دسته  آن :تبصره
  .باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت

   بـراي اند الزم است  کرده شرکت  گذشته  سنوات  کاربردي  -دانشگاه جامع علمی    هاي در آزمون واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان           داوطلبان : تذکرمهم
ضمناً کلیه داوطلبان شاهد و ایثـارگر در ایـن آزمـون در سـهمیه رزمنـدگان گـزینش       . طبق توضیحات فوق عمل نمایند در این آزمون     رزمندگان   از سهمیه   استفاده

  .گردند می

http://www.isaar.ir
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   روش گزینش دانشجو -4
در دو سهمیه آزاد و شـاغل و نیـز   وطلبان هاي عمومی داو با توجه به صالحیت آزمون  هاي تحصیلی براساس نمره کل       محل  گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته      

 ). توضیح داده شده است8مواد آزمون در بند (گیرد  صورت میو براساس مصوبات مربوطبومی بودن و سهمیه ایثارگران 
 . متمرکز به شرح زیر انجام خواهد شدگزینش دانشجو به یکی از دو روش متمرکز و نیمه

  :  روش متمرکز-الف
هاي انتخابی و ظرفیـت اختـصاص داده شـده،    پذیرد با توجه به امتیاز کل داوطلبان، اولویت به روش متمرکز صورت می  ها  یی که پذیرش در آن    هادر کدرشته محل  
  .گردد اعالم می www.sanjesh.orgشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسفهرست پذیرفته

  : متمرکزروش نیمه -ب
متمرکـز براسـاس نمـره کـل و از بـین      ی داوطلبـان بـه صـورت نیمـه    ی، گزینش نهـا  دارند  یا آزمون عملی   مصاحبهاقداماتی نظیر    نیاز به     که یهای محل  شتهدر کدر 
هـاي   محلشدگان کدرشتهفی لذا معر.گیرد هاي عمومی آنان انجام میتوجه به صالحیت  بایا آزمون عملی و  برابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه        چندشدگان    معرفی

منتـشر   www.sanjesh.orgمذکور الزم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بـه آدرس         
 گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و یا نمره بدیهی است. مراجعه نمایند) 111(هاي اعالم شده مندرج در جدول شماره شود براي انجام مراحل فوق به نشانیمی

  .آزمون عملی انجام خواهد شد
  : تذکر

  . است مشخص شدهlبا عالمت ) 108تا 16(متمرکز در جداول شماره هاي نیمهکدرشته محل
مندرج در (ها  ز داوطلبان با توجه به محل اقامت آن در روند گزینش بومی، این دسته ا رساند هاي تهران و البرز می به اطالع داوطلبان بومی استان:  تبصره مهم

  .گردند ، بومی استان مربوط محسوب می)نام دفترچه راهنماي ثبت 113جدول شماره 
  نام  ثبت-5

  

  :نام اینترنتی  داوطلب و مراحل ثبت تکالیف) 5 -1
 

 .د ده  مقرر انجام و در مهلت   موقع  زیر را به  اقدامات  باید یکایک  در آزمون  شرکت  متقاضی داوطلب )الف
هـاي کارشناسـی ناپیوسـته     نام و شـرکت در آزمـون دوره     مراجعه به سایت اینترنتی سازمان و ادارات پست، براي تهیه کارت اعتباري و دفترچه راهنماي ثبت       -1
  .1389کاربردي سال -انشگاه جامع علمید
  .نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر  ثبت-2
  .در موعد مقرر www.sanjesh.org: به نشانی  ، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آزمون شرکت در  کارتپرینت  -3
  .و پاسخ دادن به سؤاالت  در آزمونشرکت ،   شده تعیینامتحانی  حوزة و  در محل حاضر شدن -4
   : در آزمون  شرکت  براي نام ثبت )ب
 که در این دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و 1389 کاربردي سال –هاي کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی  اي شرکت در آزمون دورهنام بر ثبت

لذا داوطلبان الزم اسـت بـه یکـی از دو روش پرداخـت       . استپذیر     امکان www.sanjesh.org: از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی         
  .اقدامات الزم را به عمل آورند، اینترنتی و مراجعه به دفاتر پستی به شرح زیر

  ):پرداخت اینترنتی( روش اول -1
  www.sanjesh.org:  مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی-1-1
  .ریق سایت سازماننام از ط  دریافت دفترچه راهنماي ثبت-2-1
هاي عضو شبکه بانکی شـتاب کـه پرداخـت     شود، داوطلبان الزم است به وسیله کارت نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می  با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت     -3-1

نام اقـدام   نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت ریال به عنوان وجه ثبت) هزار پنجاد و شته ( 000/85به سایت سازمان و پرداخت مبلغ باشد، با مراجعه الکترونیکی آنها فعال می 
  .نمایند

  .نام  آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت-4-1
  ):مراجعه به دفاتر پستی( روش دوم -2
  . اعتباريو کارت) همین دفترچه ( مراجعه به دفاتر پستی براي تهیه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون -1-2
  .نام و دفترچه راهنماي شرکت در آزمون بابت دریافت یک کارت اعتباري ثبت ریال) هشتاد و پنج هزار  (000/85 پرداخت مبلغ -2-2

  .ددگر نام نیز توسط دفتر پستی از داوطلب دریافت می ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباري ثبت)  هزارهفت (000/7 مبلغ :تبصره
پس از مطالعه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور 

شناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی هاي کار الزم به توضیح است که دفترچه راهنماي آزمون دوره. نام اقدام نماید    نسبت به ثبت    www.sanjesh.org:  به نشانی 
  .نام اینترنتی در سایت سازمان آمده است نام و اقدامات الزم براي انجام ثبت و همچنین نحوة ورود به سایت براي ثبت1389 کاربردي سال –
  :کارشناسی ناپیوسته   کارت و برگزاري آزمونپرینت نام، تاریخ ثبت) 2-5
l 23/8/89شنبه مورخ  یک از روز 1389-90 ی تحصیلسال دوم نیمکاربردي براي- دانشگاه جامع علمیقطع کارشناسی ناپیوسته منام جهت شرکت در آزمون ثبت 

  .پذیرد پایان می 30/8/89 مورخ شنبه  یک روزدر آغاز و 
l مراجعه نمایندن سنجش آموزش کشورسازماتوانند به سایت   جهت مشاهده یا ویرایش اطالعات خود می9/9/89 لغایت 7/9/89ن از تاریخ داوطلبا .  
l   و سـایت سـازمان   در نشریه پیک سنجش   13/10/89مورخ   دوشنبه در روزاي که   از طریق سایت سازمان طی اطالعیهشرکت در آزمونپرینت و دریافت کارت تاریخ

  .رسید هداطالع داوطلبان خوا  شد، به منتشر خواهد  www.sanjesh.org : سنجش آموزش کشور به نشانی
lبرگزار خواهد شد17/10/89هاي آموزشی در روز جمعه مورخ  آزمون کلیه گروه  .  
  : نام  ثبت  براي  الزم مدارك) 5- 3
l بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اسکن نموده و فایل داوطلب می: فایل عکس اسکن شده

  . نمایدنام اینترنتی ارسالیق برنامه ثبتطرآن را از 
  . عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد:تبصره
l  کارت حاوي اطالعات نام کاربري و رمز عبور.  
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 lبط ارایه نمایندنام به مراکز آموزشی ذیربایست اصل مدارك زیر را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولی در زمان ثبتکلیه داوطلبان می .  
l  براي داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیـه شاغل و یا گواهی اشتغال به کار معتبر از واحد مربوط فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل مندرج در این دفترچه

  .نماینددر رشتـه متنـاسـب استفاده می
 lل سابقه بیمه الزم براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغ.  
lآخرین فیش حقوقی براي متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل .  
lگواهینامه پایان تحصیالت دوره کاردانی .  
l      باشند و نیاز به منشی دارند، الزم است براي دریافت فـرم مخـصوص   که نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی حرکتی می          آن دسته از داوطلبانی

 صندوق - به آدرس تهران2/9/89سازمان بهزیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص اقدام و فرم دریافتی را حداکثر تا تاریخ معلولین به 
ورد بنـد  نام اینترنتی برحـسب مـ  سازمان سنجش آموزش کشور، واحد رفع نقص آزمون دوره کارشناسی ناپیوسته ارسال و در تقاضانامه ثبت        15875-1365پستی  

  .بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم مربوط، بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. مربوط را عالمتگذاري نمایند
  

  : تذکرات مهم
 lمندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.  
lمسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود .  
lباشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرددرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی من.  
lنام، ثبت(اي از پذیرش باشد، در هر مرحله هر موقع مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی

  .محروم خواهد شد...) شدن، حین تحصیل در دانشگاه و پذیرفته
l از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارند) اینترنتی(نام الکترونیکی بایست پس از پایان ثبتداوطلبان می.  
  
  پیوسته ناشناسی  کارهايهاي آموزشی چهارگانه در دورهبراي گروهتحصیلی راهنماي انتخاب رشته ) 6

 آمـده ) 15 و 13(ول شـماره  ا که در جدمراکز آموزشیشرایط اختصاصی هر یک از  به    با توجه  هاي تحصیلی و    هر داوطلب براساس میزان عالقمندي خود به رشته       
 کارشناسـی  هـاي دورههنـر در  رهنـگ و  و ف مدیریت و خدمات اجتمـاعی  ،کشاورزي، صنعت: شاملاصلی  آموزشی گروه چهارتواند در یکی از       منحصراً  می   ،است  

  .برابر ضوابط شرکت نمایدانتخابی   به کدرشته امتحانینام و در آزمون مربوط  ثبتناپیوسته
مندرجات جداول . به تفکیک گروه آموزشی، کدرشته امتحانی، رشته امتحانی و مواد آزمون تخصصی درج شده است) 13(هاي تحصیلی در جدول شماره عناوین رشته

هاي هاي گروه عنوان رشته، ظرفیت پذیرش اعم از آزاد و شاغل و نیز جنس پذیرش هر یک از کدرشته محلمعرف کدرشته محل،این دفترچه ) 108تا 16(ماره  ش
  .باشدآموزشی چهارگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشی می

هاي گروه آموزشی کشاورزي، جداول مربوط به کدرشته محل) 82 تا 55(، جداول شماره هاي گروه آموزشی صنعت محلمربوط به کدرشته) 54تا 16(جداول شماره 
هاي گروه آموزشی مربوط به کدرشته محل) 108 تا 94(هاي گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و جداول شماره مربوط به کدرشته محل) 93 تا 83(شماره 

  .باشدفرهنگ و هنر می
  : تذکرات مهم

  :طلبان اعم از آزاد و شاغل، الزم است در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایندکلیه داو
l     مربوط به مرکـز  )15(شود قبل از درج کدرشته محل مورد عالقه در داخل تقاضانامه، به شرایط اختصاصی مندرج در جدول شماره به کلیه داوطلبان توصیه می ،

  .آموزش آن کدرشته محل، توجه نمایند
l در صورت انتخاب رشته از چند گروه آموزشی و . دارد) 13( ذیربط را از جدول شماره کدرشته امتحانی و یک گروه آموزشی حق انتخاب یک صرفاًاوطلب هر د

  .هاي داوطلب حذف خواهد شدیا چند کدرشته امتحانی، تمامی انتخاب
lاشدب ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبان برحسب عالقه آنان می.  
l باشدکدرشته محل در صورت وجود، از یک کدرشته امتحانی در گروه آموزشی انتخابی خود می) 20( هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر بیست.  
lباشند  شرایط میبایست به ظرفیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن توجه نمایند و چنانچه واجد کلیه داوطلبان می

  .آن کدرشته محل را انتخاب نمایند
lتوجه ) 15(شود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن مرکز مندرج در جدول شماره  به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه می

  .انتخاب آن کدرشته محل نمایندباشند، اقدام به نمایند و چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل می
lگرددتلقی می» کان لم یکن«در غیر این صورت پذیرش ایشان . هاي تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایندبایست صرفاً از رشته داوطلبان شاغل می .  
l  در سایر در صورت وجود رشته مرتبط باشد، می 98 الی 10کدهاي یکی از ) 15(ها براساس تعاریف مندرج در جدول شماره  داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن

 که در گرددشاغل به فردي اطالق می: 99 براساس تعریف شاغل کداشتغال.توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند، می 99مراکز آموزشی با کد اشتغال      
سال سابقه کار مرتبط و بیمه الزم داشته و مشغول بـه کـار    ی در حرفه منطبق  با رشته انتخابی حداقل یکها اعم از دولتی و یا غیردولت     هاي اجرایی و شرکت    دستگاه
  .باشد

  :مثال انتخاب رشته
 سپس .نماید انتخاب می153، رشته امتحانی مهندسی تکنولوژي الکترونیک را با کدرشته امتحانی )13(داوطلب پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره 

کدرشته محل را در صورت وجود، براساس ) 20(آمده است، حداکثر بیست ) 19(هاي مربوط به این کدرشته امتحانی که در جدول شماره با مراجعه به کدرشته محل
  .باشداز میانتخاب رشته از دیگر جداول براي این داوطلب غیرمج. نمایدعالقه و به ترتیب اولویت و با توجه به جنس پذیرش انتخاب می

l    باشند از مراکزي که صرفاً پذیرش آزاد دارند نیز انتخاب رشته نمایـد  میهایی که داراي ظرفیت پذیرش شاغل  محلکدرشتهتواند عالوه بر   می داوطلب شاغل .
  .بایست ضوابط آموزشی مرکز مربوط را رعایت نماید شدن می بدیهی است در صورت پذیرفته

l دباشند انتخاب نمایپذیرش آزاد میهایی را که داراي ظرفیت  کدرشته محلبایست میداوطلب آزاد .  
  هاي کارشناسی ناپیوسته  شهریه دوره) 7
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هاي کارشناسی ناپیوسته شدگان آزمون ورودي دورهکاربردي مبناي محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آن براي پذیرفته-برابر مصوبه هیئت امناي دانشگاه جامع علمی
  .باشدمی) 11( به شرح جدول شماره 1389کاربردي سال -یعلم

  

  1389 براي دانشجویان ورودي سال چهارگانه موزشیهاي آ کارشناسی ناپیوسته گروههايدورهشهریه : )11(جدول شماره 
  شهریه متغیر

  دروس پایه، اصلی و تخصصی  دروس عمومی
  هر ترم        شهریه ثابت  آموزشیگـروه 

احد و  )ریال(
نظري 

  )ریال(
واحد 
عملی 

  )ریال(
  واحد نظـري

  )ریال(
واحد 

  آزمایشگاهی
  )ریال(

واحد         
 و کارگاهـی

  )ریال(پروژه

واحد 
 کارآموزي
  و کارورزي

  )ریال(
  700/194  740/168  760/155  350/97  750/123  625/75  800/427/1  صنعت 

  426/148  186/128  946/107  213/74  750/123  625/75  000/012/1  کشاورزي 
  780/142  800/129  820/116  390/71  750/123  625/75  400/038/1  مدیریت و خدمات اجتماعی

  760/155  800/129  820/116  880/77  750/123  625/75  200/168/1  هنرفرهنگ و 
  

l تـر از سـقف اعـالم شـده بـا       اي پـایین  صالح خود، شهریههاي اجرایی و م مجازند براساس سیاستمراکز آموزشیباشند و کلیه   مبالغ اعالم شده سقف شهریه می
 .هماهنگی دانشگاه دریافت دارند

l باشدمی) 11(از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره % 15 حق نظارت دانشگاه.  
lصیلی توسط هیئت امناء دانشگاه اعالم و براي همه  شهریه ثابت اعالم شده براي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تح

 .شوددانشجویان این دوره اجرا می
lشود و درصورتی که زمان ها باشد بازگردانده نمی هفته از شروع کالس2ها بعد از  شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن

 .شوداشد فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیانصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور ب
 .هاي باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل مجاز نیست دریافت وجه بابت ترم:تبصره

  

  : تذکر مهم
l 85 % باقیمانده به عنـوان حـق نظـارت دانـشگاه بـه      % 15به حساب مرکز و ) 11(هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ) ثابت و متغیر (از کل مبلغ شهریه

  .گرددحساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز می
l واریز گردد به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده2178699003006بایست به حساب سیبا شماره مبلغ حق نظارت می . 

  
  هاي کارشناسی ناپیوسته   دورهآن در و ضرایب  آزمون مواد-8

هـاي    هاي دروس مـصوب دوره  کارشناسی ناپیوسته شامل آزمون عمومی و اختصاصی در حد سرفصلهايدوره کاربردي در -هاي تحصیلی علمی  آزمون کلیه رشته  
کـاربردي بـه آدرس   -هـاي دروس مـصوب بـه سـایت دانـشگاه جـامع علمـی       شتر درخـصوص سرفـصل  براي اطالعات بیـ  (باشد  میزیرجدید کاردانی و به شرح      

ir.ac.uast.wwwمراجعه شود  .(   

  : آزمون عمومی)1-8
  .پذیرد انجام می) 12( ول شماره ها و به شرح جد آزمون عمومی به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در زمینه دروس عمومی در کلیه رشته

   * کارشناسی ناپیوستههايدورههاي تحصیلی   براي کلیه رشتهآن مواد آزمون عمومی و ضرایب: )12(جدول شماره 

  ضریب  آزمون
  1  ادبیات فارسیزبان و 

  1  **فرهنگ و معارف اسالمی 
  1  زبان انگلیسی

  3  ***ریاضی 
مصوب شـوراي عـالی    فارسی و زبان انگلیسی از منابع ف اسالمی، زبان و ادبیات سواالت دروس امتحانی فرهنگ و معار    *

  . شده است، طراحی خواهد شد عالی ابالغها و موسسات آموزش وزشی دانشگاههاي آمریزي سابق که قبالً به گروهبرنامه
همـه ادیـان    شترکاتــ  از ممی اسالدرس فرهنگ و معارف هاي دینی مندرج در قانون اساسی، در داوطلبان اقلیت  از ** 

   .مل خواهد آمده عب سؤال) اند که در دوران تحصیل آموزش دیده(ها اعتقادات دینی آن رسمی و
 بـه صـورت آمـار و    کشاورزي، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر موزشیهاي آآزمون ریاضی براي گروه  ***

   .شد ریاضی برگزار خواهد
   . حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی آزمون ریاضی برگزار نخواهد شددر کدرشته امتحانی: تذکر
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  :آزمون تخصصی)2-8
هاي تحصیـلی مطـابق مندرجات جدول  هاي انتخابی، در هریک از رشتـه اصول و مبانی رشتهبای داوطلبان آزمـون تخصصـی به منظـور تعیـین مـیزان آشنایـی علم

  .شودگرفته می در نظر10نوان یک درس و با ضریب ن به عاین آزمو. گردد برگزار می) 13(شماره 
  

     کارشناسی ناپیوستههايدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

  شیمی مواد غذایی
  1فرآیند تولید صنایع کمپوت و کنسرو سازي 
  2فرآیند تولید صنایع کمپوت و کنسرو سازي 

  کیفیت صنایع کمپوت و کنسرو سازيکنترل 
  مهندسی تکنولوژي  150

  کنسرو تولید کمپوت و 

  میکروبیولوژي و آزمایشگاه
 زیست محیط هايآلودگی

 زیست محیط از حفاظت اصول و بهداشت
 اکولوژي و عمومی شناسیزیست

  آلودگی محیط زیست  151
  بازیافت

 عمومی شیمی
 هیدروژئولوژي

  مهندسی تکنولوژي  152 آمار و هیدرولوژي
  هاي زیرزمینی آب- آب

 هیدرولیک
 عمومی الکترونیک

 الکتریکی مدارهاي تحلیل
 مغناطیس و الکتریسته فیزیک

 مخابرات

  مهندسی تکنولوژي   153
  الکترونیک

 منطقی مدارهاي
 2 و 1الکترونیک 

 هواپیما دقیق آالت
 هواپیما ناوبري اصول

 هواپیما الکتریک
 هواپیما در آن کاربرد و رادار

 هواپیما ارتباطی هايسیستم

  مهندسی تکنولوژي   154
  اویونیک

 اتوماتیک کنترل هايسیستم

 الکتریکی انرژي توزیع و انتقال تولید، اصول
  مهندسی تکنولوژي   155 الکتریکی هايماشین مبانی

  هاي انتقال و توزیع شبکه-برق
 2 و1الکتریکی مدارهاي

  انتقال حرارت
  گیري الکتریکی و غیرالکتریکیاندازه

  ترمودینامیک
   الکتریکیهايمبانی ماشین

صنـعـت
  

  مهندسی تکنولوژي   156
  برداري نیروگاهبهره

  مکانیک سیاالت
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    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

  حرارتانتقال 
  ترمودینامیک

  2 و 1تهویه مطبوع تابستانی 
  حرارت مرکزي با آب و هواي گرم

  هاي کنترل تاسیساتسیستم
  فیزیک

  مهندسی تکنولوژي   157
  تاسیسات حرارتی و برودتی

  مکانیک سیاالت
  الکترونیک 

 مخابرات تکنولوژي* 
 هاداده ساختمان* 

 کامپیوتري هايشبکه* 
 ) فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-فیزیک عمومی(فیزیک 

 الکتریکی مدارهاي* 

158  

  مهندسی تکنولوژي 
   (ICT)ارتباطات و فناوري اطالعات 

   گرایش 6با 
  سوئیچ -3 دیتا -2 انتقال -1
  بکههاي تحت شسیستم -4 

 )دیجیتال(مدارهاي منطقی   ICT مدیریت -6مخابرات سیار  -5 
 گريریخته اصول
  مهندسی تکنولوژي   159 فلزات مکانیکی خواص

  تتغییر شکل فلزا
 فیزیکی متالورژي

 مصالح مقاومت و استاتیک
  اجزاي ماشین

 جوش تکنیک
  مهندسی تکنولوژي   160

  جوشکاري
 جوش ژيرمتالو
 احتمال و آمار
 رایانه سازيبرنامه

 رایانه در مخابرات بردکار
 الکتریکی مدار
 منطقی مدار

  مهندسی تکنولوژي   161
  افزاري رایانههاي سختسیستم

 رایانه معماري
 آرد صنایع اولیه مواد شناخت

 آرد صنایع تولید فرآیند
 آرد صنایع کیفیت کنترل

  مهندسی تکنولوژي   162
  صنایع آرد

 آرد صنایع در تولید آالتماشین
 روغن به وابسته محصوالت و کیفیت روغن کنترل اصول

  آالت خطوط تولید روغنماشین
 هايفرآورده شیمیایی و فیزیکی خصوصیات و نگهداري اصول

 روغنی
 تخصصی زبان

 هاچربی و هاروغن شیمی
  روغن تولید فرآیند

صنـعـت
  

  مهندسی تکنولوژي   163
  راکیصنایع روغن خو

 روغنی هايفرآورده و روغن میکروبیولوژي
  .مشخص شده است پاسخ دهند* عالمت  دو درس از چهار درس که باسواالت وطلبان الزم است به دا* 
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     کارشناسی ناپیوستههايدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 قند تکنولوژي
 قند صنعت شناخت

 شیمی
 فیزیک

 قندسازي کیفی کنترل

  مهندسی تکنولوژي   164
  صنایع قندسازي

  میکروبیولوژي
  تکنولوژي اختالط

  تکنولوژي پخت و آزمون
  تکنولوژي محصوالت میانی

  زبان فنی
  مهندسی تکنولوژي   165

  صنایع الستیک

  اولیه صنعت الستیکمواد 
 الکترونیک

 الکتریکی گیرياندازه

  166 هاي کنترل اتوماتیکسیستم

  مهندسی تکنولوژي
   ابزار دقیق گرایش کنترل

  مهندسی تکنولوژي 
          گرایش ساخت و تولیـدکنترل 

  مهندسی تکنولوژي
  گرایش فــرآیــنــد کنترل 

  
 الکتریکی مدارهاي

 مخابراتی مدارات و اصول
  )دیجیتال(مدارهاي منطقی 

 )2 و 1(الکترونیک 
 مغناطیس و الکتریسیته فیزیک -عمومی فیزیک

  تکنولوژي مهندسی   167
   انتقال گرایشمخابرات

 )2 و 1(مدارهاي الکتریکی 
 مخابرات اصول
   کاربرديونیکالکتر

 دیجیتال
  مهندسی تکنولوژي   168

  هاي شبکه ثابتمخابرات گرایش سوئیچ
 تخصصی زبان

 ارتعاشات
 مصالح مقاومت و استاتیک

 نگهداري و تعمیرات ریزيبرنامه
 آن تعمیرات و نیروگاهی بویلرهاي* 

 ترمودینامیک
 آن تعمیرات و بخار توربین* 
 آن تعمیرات و گاز وربینت* 

 مواد خواص

صنـع
ـت

  

  مهندسی تکنولوژي   169
  مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاه

 سیاالت مکانیک

  .مشخص شده است پاسخ دهند* عالمت   درس که باسه درس از یکسواالت داوطلبان الزم است به * 
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     کارشناسی ناپیوستههايدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته  کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  شیموزآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 احتماالت و آمار
 شهرسازي عمومی اطالعات
 نقل و حمل ریزيبرنامه

 نقل و حمل سیستم
 راه هندسی طرح

  مهندسی تکنولوژي   170
  ترافیک شهريو حمل و نقل 

 ترافیک مهندسی
 مصالح مقاومت و استاتیک

 دقیق گیرياندازه
 فنی رسم
 مواد علم
 حرارتی عملیات
 بند و قید
 ابزار هايماشین

171  

  مهندسی تکنولوژي 
  خت و تولید گرایش قالبسازيسا

  مهندسی تکنولوژي 
   ابـزارماشیـن  گرایش ساخت و تولید

 عددي کنترل هايماشین

 ستاتیک و مقاومت مصالحا

 بندي و آرماتورتکنولوژي کارگاه قالب

 هاي فلزي و بتونیسازه
 متره و برآورد
 مکانیک خاك

  مهندسی تکنولوژي   172
  ساختمان

 بردارينقشه
  انتقال حرارت

 فنی زبان
 آلی شیمی
 فیزیک شیمی
 شیمیایی صنایع

   واحد عملیات

  مهندسی تکنولوژي   173
  صنایع شیمیایی

  سیاالت مکانیک

 ماشین اجزاي
 مصالح مقاومت و استاتیک

 قالب طراحی و بندها و قید طراحی
  مواد علم

  مهندسی تکنولوژي   174
  کشی صنعتیطراحی و نقشه

 تخصصی و گرافیک صنعتی کشینقشه
 حمصال مقاومت و استاتیک

 فاضالب دفع و آوريجمع و شهري آبرسانی هايشبکه
 فاضالب و آب میکروبیولوژي و شیمی

 فاضالب و آب تصفیه فرآیند

صنـعـت
  

  مهندسی تکنولوژي   175
   آب و فاضالب-عمران

 هیدرولیک
  



 22

    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته

  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  متحانیا
 مصالح مقاومت و استاتیک

  176 آمار و هیدرولوژي
  مهندسی تکنولوژي 

   نگهداري و -عمران
 و رسوب کهیدرولی  برداري سد و شبکهبهره

  هاي کامپیوتريشبکه
  ) سرور-ربرکا(سیستم عامل 

  مدارهاي دیجیتال
  مهندسی تکنولوژي  177

  فناوري اطالعات رسانه
  زبان پیشرفته

 پرواز مکانیک و آیرودینامیک
 دقیق هواپیما آالت و الکتریک هايسیستم

 ناوبري هايسیستم
 هوایی ایمنی و مقررات

 CPL&IR خلبانی -هوانوردي  178

 هواپیما ملخ و پیستونی موتور
 گريریخته اصول

 غیرآهنی و آهنی آلیاژهاي گريریخته
 متالوگرافی و حرارتی عملیات

 استخراجی متالورژي
 فیزیکی متالورژي

  مهندسی تکنولوژي   179
   ذوب فلزات-متالورژي

 گیريقالب و ذوب مصالح
ایستایی، عناصر و جزئیات ساختمان، تنظیم شرایط (فن ساختمانی 

  )صالح، متره و برآورد، ترسیم فنیمحیطی، شناخت مواد و م
  معماري  180

مبانی نظري معماري، تاریخ (هاي معماري مبانی نظري و تئوري
  )معماري، پرسپکتیو

 مصالح مقاومت و استاتیک
  تکنولوژي شاسی و بدنه

  ترمودینامیک و مکانیک سیاالت
 خودرو برق و قدرت نتقالا و قدرت مولد هايتکنولوژي

  مهندسی تکنولوژي   181
  مکانیک خودرو

 رسانیتسوخ تکنولوژي
 کامپیوتر سازيبرنامه
 اطالعات بازیابی و ذخیره

  مهندسی تکنولوژي   182 تخصصی زبان
  افزار کامپیوترنرم

 هاداده ساختمان
 هواپیما دقیق آالت

 پرواز مکانیک و آیرودینامیک
 هواپیما الکتریک

  )2 و 1 (هواپیما هايسیستم
  )2( پیستونی موتورهاي

صنـعـت
  

  مهندسی تکنولوژي   184
  هواپیما

  )2( توربینی موتورهاي
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     کارشناسی ناپیوستههايدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مون تخصصیمواد آز  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

  استاتیک و مقاومت مصالح
  186  هیدرولیک

  مهندسی تکنولوژي 
هاي راهسازي و مکانیک ماشین

  هاي راهسازيماشین  راهداري
  آکوستیک
  الکترونیک
  زبان پیشرفته

  سیگنال ویدیویی آنالوگ
  فیزیک

  مهندسی تکنولوژي   188
  فنی رسانه

  ریکیمدارهاي الکت
 ریاضی

 هامواد اولیه سرامیک

 هاخواص سرامیک

 فناوري چینی، کاشی، رنگ و لعاب

  مهندسی تکنولوژي  196
   سرامیک کاشی و چینی

 مبانی مواد دیرگداز

  د غذاییشیمی موا
  میکروبیولوژي مواد غذایی

  تکنولوژي تولید محصوالت شیرینی و شکالت
  آالت خط تولید شیرینی و شکالتماشین

  شناخت مواد اولیه صنعت شیرینی و شکالت

197  
  مهندس تکنولوژي 

  شیرینی و شکالت گرایش آردي
  مهندسی تکنولوژي 

  شیرینی و شکالت گرایش غیرآردي

  زبان تخصصی
  کلینکر و سیمان

  مانسیمواد اولیه 
  آوري مواد اولیه فن
  آوري کلینکر و سیمان فن

صنـعـت
  

  مهندسی تکنولوژي   199
  برداري کارخانجات سیمان هرهب

  آزمایشگاه شیمی فیزیک
 شناسیخاك

 آبخیز هايحوزه احیاي مکانیکی و بیولوژیک هايروش
 ژئومرفولوژي و شناسیزمین
 کارتوگرافی و بردارينقشه

  آبخیزداري گرایش فرسایش و رسوب  251

 هیدرولوژي
 بیابانی و خشک مناطق هايخاك از برداريبهره

 بیابان در آب منابع از برداريبهره
 بیابانی احیاشده هايعرصه حفاظت و برداريبهره

 آن کنترل و زداییبیابان

کشاورزي
  

  برداري از مناطق بیابانیاحیاء و بهره  252

 گیاهی پوشش با احیاء هايروش
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    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته  کدرشته:)13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 عمومی آبیاري
  برآورد و متره اصول و یمانپ مقررات با آشنایی

 عمومی شناسیخاك
 عمومی بردارينقشه

برداري و انتقال آب گرایش بهره  253
  هاي آبیاري و زهکشینگهداري شبکه

 عمومی هیدرولیک

 دامپزشکی شناسیانگل
 گوشت بهداشت و بازرسی

 بیوشیمی
  یمنشاءدام با غذایی مواد صنایع

 )نهاي با منشاء آبزیاگوشت، شیر و فرآورده(

 گوارش دستگاه فیزیولوژي
ن آبزیا و طیور دام، منشاء با غذایی مواد بهداشت و کیفی کنترل

 ) میکروبی-شیمیایی(

  بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی  254

 ) ویروس- باکتري-قارچ(ی عموم میکروبیولوژي

  هاي اسب و سایر تکسمیاناصول بهداشت و پیشگیري از بیماري
   اسباصول ژنتیک و اصالح نژاد

  تغذیه اسب
  پرورش و نگهداري اسب و سایر تکسمیان

  پرورش اسب   255

  سوارکاري و تربیت اسب
 عسل زنبور آفات و هابیماري از پیشگیري و بهداشت اصول

 عسل زنبور پرورش
 ملکه نژاد اصالح و پرورش
 زاگرده و شهدزا گیاهان

  پرورش زنبور عسل  256

 عسل زنبور محصوالت ريفرآو هايروش و وسایل
 طیور هايبیماري و پیشگیري بهداشت، اصول

 گذارتخم و گوشتی مرغ پرورش
 غاز و بوقلمون، اردك مادر، مرغ پرورش

  پرورش طیور تکنولوژي   257

 طیور تغذیه
 گاومیش و گاو هايبیماري از پیشگیري بهداشت و اصول

 شیري گاو شپرور
 گاومیش و گاو پرواربندي و پرورش

  تکنولوژي پرورش گاو   258

 گاومیش و گاو تغذیه
 آبزیان سایر شناخت و بیولوژي
 آبزیان پرورش و تکثیر

 آبزیان پرورش در تغذیه و غذا

کش
ـ

اورزي
  

  بزیانآتکثیر و پرورش   260

 شناسی ماهی
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    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهمواد آزمون تخصصی انی و هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 لبنی محصوالت و شیر کیفیت کنترل اصول
 غذایی مواد نگهداري اصول
 لبنی کارخانجات تاسیسات و تجهیزات

  )2 و1(لبنیات  تکنولوژي
 تخصصی زبان

 لبنی هايفرآورده شیمیایی فیزیکو خصوصیات و شیر شیمی
 غذایی مواد شیمی

  هاي لبنیتکنولوژي شیر و فرآورده  261

 لبنی هايفرآورده و شیر میکروبیولوژي
 معطر و دارویی گیاهان از برداريبهره هايروش

 خصوصی و عمومی عتزرا
 )2 و1 (رمعط و دارویی گیاهان شناخت

  برداري تولید و بهره  262
  گیاهان دارویی و معطر

 معطر دارویی و گیاهان آوريعمل
 نباتات ازدیاد
 عمومی باغبانی

 گلکاري
  )2 و 1( شناسی گیاه

  تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی  263

 هرز هايعلف و هابیماري آفات، مدیریت
  شیمی و فرآیند تولید چاي

  مبانی ژنتیک و به نژادي چاي
  هاي کاشت، داشت و برداشت چاي کاربرد ماشین

  چاي کاري
  ايتولید و فرآوري چ  264

  بندي ارزیابی کیفی استاندارد چاي و فرآیند بسته
 روغنی نباتات هرز هايعلف و ها، بیماريآفات

 خاك لخیزيحاص و شناسیخاك
 )هاي روغنیعمومی و دانه(زراعت 

 شناسیگیاه

  هاي روغنیتولید دانه  265

 کشاورزي هايماشین
 اگروفارستري در درختان پرورش اصول

 خاك و اگروفارستري
 اگروفارستري در اقتصاد و برداريبهره

 خاك و آب حفاظت
 اگروفارستري اسبمن هايدرختچه و درختان

 اگروفارستري هايسیستم

  )اگروفارستري(جنگلداري جامع   266

 تلفیقی هايگونه کاريجنگل و نهالستان
  کاري کاري و کاربرد ماشین آالت جنگل اصول جنگل

  تولید بذر و نهال درختان جنگلی
  هاي جنگلی احداث و نگهداري پارك
  درخت شناسی

کش
ـ

اورزي
  

  هاي جنگلی کاري و پارك جنگل  267

  ورش جنگلاصول پر
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گروه     هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
  موزشیآ

 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 مراتع و هاجنگل هايبیماري و آفات
 ایران طبیعی جغرافیاي و حیاتی قالیما

 طبیعی منابع از برداريبهره
 ایران هايدرختچه و درختان

 زیست محیط و طبیعی منابع مقررات و قوانین

  حفاظت و حمایت منابع طبیعی  268

  مرتعداري و مرتع
 برنج شناسی بیماري و آفات
 خاك حاصلخیزي و شناسیخاك

 رنجب زراعت و عمومی زراعت
 هرز هايعلف مدیریت و شناسایی

  )2 و 1(شناسی گیاه

  زراعت برنج  269

 )2 و 1(هاي کشاورزي ماشین

 سایرآبزیان شناخت و بیولوژي
 آبزیان صید هايروش
 ابزارصیادي و اولیه مواد شناسایی

  برداري آبزیانصید و بهره  270

 شناسی ماهی

 شیالتی هايفرآورده ژيتکنولو
 غذایی مواد شیمی

 کاال مرغوبیت کیفیت کنترل
  فرآوري محصوالت شیالتی  271

 شناسی ماهی
 گوشتی هايفرآورده و گوشت کیفیت کنترل اصول

   غذاییصنایع مهندسی اصول
  )یگوشت هايفرآورده هايکارخانه و کشتارگاه(

 گوشتی هايدهفرآور و گوشت بنديبسته
 گوشتی هايفرآورده هايوکارخانه کشتارگاه تاسیسات و تجهیزات

 گوشت تولید تکنولوژي
 گوشتی هايفرآورده تکنولوژي

 انبار و سردخانه
 گوشتی هايفرآورده شیمیایی فیزیکو خصوصیات و گوشت شیمی

  هاي گوشتیگوشت و فرآورده  272

 گوشتی هايفرآورده و گوشت میکروبیولوژي
 پزشکییاه گدر تجهیزات

 گیاهی آفات و شناسیحشره
 شناسیسم

 هرز هايعلف مدیریت و شناخت
 گیاهی زايبیماري عوامل

کش
ـ

اورزي
  

  دیریت تلفیقی آفاتم  273

 شناسی گیاه
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    ههاي کارشناسی ناپیوستدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 مراتع توسعه و اصالح
 مرتعی گیاهان نهال و بذر نگهداري و تولید

 خاك و آب حفاظت
 مراتع فرعی محصوالت از برداريبهره هايروش شناخت

 مرتعی یاهان گشناسایی

  داريمرتع  274

 ايعلوفه نباتات تکش
 عمومی باغبانی
 تخصصی زبان

 عمومی زراعت
 تیلر و تراکتور انواع کاربرد و شناخت
 باغی هايماشین کاربرد و شناخت
 زراعی هايماشین کاربرد و شناخت

  مکانیزاسیون کشاورزي زراعی و باغی  275

 کشاورزي مکانیزاسیون کاربرد و مبانی
  2و  1شناسیگیاه

  خیزي خاكشناسی عمومی و حاصلخاك
  تغذیه درختان پسته
  باغبانی عمومی

  کاري مقدماتیپسته
  تولید و فرآوري پسته  276

  هاي هرزها و علفشناخت و کنترل آفات، بیماري
  میفیزیک عمو

  هاي زراعیو تعمیر ماشین شناخت و کاربرد
  هاي باغیشناخت و کاربرد و تعمیر ماشین

  شناخت و کاربرد و تعمیر انواع تراکتور و تیلر
  رسم فنی عمومی

277  
  مهندسی تکنولوژي 

هاي  ماشین گرایشساخت و تولید
  زراعی و باغی

  زبان تخصصی
 آبیاري عمومی
  اصول زهکشی

  هیدرولیک عمومی
  سی عمومیخاکشنا
  برداري عمومینقشه

  ریاضیات و آمار عمومی

 توزیع و مصرف آب کشاورزي  278

  زبان انگلیسی
 میکروبیولوژي عمومی

  اصول تبدیل و نگهداري مواد غذایی
  شیمی مواد غذایی

  اصول مهندسی صنایع غذایی

کشاورزي
  

 فناوري زیستی مواد غذایی  279

  اصول کنترل کیفیت مواد غذایی
 بحران مدیریت اصول

 حوادث و حریق با مقابله در اولیه اقدامات
 خانگی لوازم و ابزار ایمنی
 ايحرفه بهداشت و ایمنی

 هاساختمان در سوانح و حریق از پیشگیري
  تخصصی زبان

مدیر
اجیت و خدمات 
تماعی

  

351  
نشانی گرایش پیشگیري و ایمنی آتش

  در برابر حریق و حوادث

 حریق از حفاظت و ایمنی هايسیستم ردکارب و شناخت
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گروه     هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
  موزشیآ

 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

 رسانیپیام و ارتباطات
 بحران مدیریت اصول
 ايحرفه بهداشت و ایمنی

  تخصصی زبان
 حریق شیمی

352  
 گرایش نشانی و خدمات ایمنیآتش

  مدیریت عملیات در حریق و حوادث
  

 )اوکفسازه آبرسانی،کف تهویه، ها،پمپ شامل(ق حری اطفاي عملیات

 )نزندا در شایع روانی اختالالت شناخت(روانی  شناسی آسیب

 هازندان سازمان نامهآیین و قضاییه قوه تشکیالت با آشنایی
 عمومی جزاي حقوق

 رفتار تغییر و اصالح هايروش
  اصالح و تربیت  353

 زندان در اجتماعی مددکاري کاربرد
 )مالی حسابداري ،2و1هاشرکت حسابداري(حسابداري  اصول

  )2 و1(اقتصاد 
  )2 و 1(ی  صنعتحسابداري

  حسابداري  354

 حسابرسی
 تجارت حقوق
  حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی  355 ثبت حقوق
 مدنی حقوق
  ها و فنون تدریسکلیات روش
  ریزي درسیبرنامه

  اصول و روش آموزش بزرگساالن
  نظارت و راهنمایی آموزشی

   آموزش بزرگساالن-راهنماي آموزشی  356

  سنجش و ارزشیابی تحصیلی
 احمر هالل جمعیت درخصوص کلی و عمومی اطالعات

 اولیه هايوکمک امداد
 تغذیه و بهداشت

357  

  
  مدیریت امداد در سوانح 

  )سوانح غیرطبیعیسوانح طبیعی، (
 مدیریت و سازمان مبانی  مدیریت عملیات امداد و نجات

  وش تحقیقآمار و ر
  اطالعات شغلی

  )ره(امور اداري و مالی کمیته امداد امام 
  ریزي و امدادگري تعاونبرنامه

  مدیریت امور امداد  358

  مبانی و اصول مدیریت
  حفاظت مخابرات
  مبانی ضدجاسوسی
  مبانی اطالعات رزمی

مدیریت و خدمات اجتماعی
  

  مدیریت حفاظت اطالعات  359

  مبانی حفاظت اطالعات
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    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  عنوان رشته امتحانی  امتحانی

  زبان تخصصی هتلداري
  خدمات صنعت جهانگردي

  پذیرایی * 
  شپزيآ* 
  قنادي* 

  کنترل غذا و نوشابه** 
  داريخانه** 

  مدیریت هتلداري  360

  فرانت آفیس** 
  اصول مدیریت

  )خرد و کالن(اقتصاد 
  حسابداري

  قوانین و مقررات داخله و خارجه

مدیریت و خدمات اجتماعی
  

  پست  361

   عملیات اجرایی پستمقررات جاري
 اجتماعی هايآسیب

 فرهنگی شناسیجامعه

 عمومی روابط

 اجتماعی شناسیروان

 شناسیمردم

  شناسی اجتماعی آسیب  451
   از اعتیادگرایش پیشگیري

 جوانان مسائل

 تولید هايشرو

 فنی زبان

 چاپ در شیمی کاربرد

 چاپ آالتماشین

453  

  چاپ و نشر گرایش آماده سازي چاپ
چاپ و نشر گرایش تکنولوژي امور 

  تکمیلی چاپ
  چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ
  چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپ

 برآورد و محاسبه
 خبرنویسی اصول
 عمومی روابط اصول

 عمومی افکار
 عمومی روابط سرپرستی

گ و هنر 
فرهن

  

  روابط عمومی  454

 جمعی ارتباط مبانی

  .مشخص شده است پاسخ دهند* عالمت داوطلبان الزم است به سواالت دو درس از سه درس که با * 
  . مشخص شده است پاسخ دهند**س از سه درس که با عالمت  داوطلبان الزم است به سواالت دو در**
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    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  ن رشته امتحانیعنوا  امتحانی

 آن هايروش و سنتی هنرهاي با آشنایی
 کتابت و خط

 مواد خواص
  صنایع دستی  455

 اسالم از پیش و اسالمی تمدن و هنر
 زنانه )3و2و1(ت  دوخالگوي

 نساجی الیاف
 لباس تاریخ
 هنر عمومی درك

 لباس طراحی
 رنگ مبانی

  طراحی پوشاك  456

 سنتی هنرهاي
  الیاف نساجی و طراحی تکمیل پارچه

  تاریخ لباس
  تاریخ هنر

  سنتیهنرهاي 
  دوخت و الگو

  طراحی و تکنولوژي دوخت  457

  طراحی لباس
  آشنایی مقدماتی با سینما

  داشناسی تصویر و صزیبایی
  تئوري و تکنیک تدوین
  هنرشناسی عمومی
  خالقیت تدوینی

  سازي گرایش تدوینفیلم  458

  زبان تخصصی
 شناسی،مرجع نوسوادان، نوجوان، و کودك(کتابخانه  عمومی خدمات

 )یعموم خدمات کتابداري، تاریخچه
 )یسازمانده سفارش، و انتخاب(کتابخانه  فنی خدمات

  رسانیکتابداري و اطالععلوم   459

 تخصصی زبان
 جهان و ایران هنر تاریخ

 آراییصفحه
 طراحی

 عکاسیآشنایی با 
 )2و1 (تصویرسازي

460  

  ارتباط تصویري
  تصویرسازي -گرافیک
      طراحی چاپ-گرافیک

  گـرافـیک-گرافیک
 )2و1 (تجسمی هنرهاي مبانی  

 ایران فرهنگی شناسیجامعه
 شناسیرسانه

 فرهنگی مراکز و هاسازمان
 فرهنگی مراکز سرپرستی
 اجتماعی رفتار و فرهنگ

گ و هنر
فرهن

  

  مدیریت امور فرهنگی  461

 هاي فرهنگیفعالیت
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    هاي کارشناسی ناپیوستهدورهانی و مواد آزمون تخصصی هاي امتح  و عنوان رشته کدرشته: )13(جدول شماره ادامه 
گروه 

  موزشیآ
 کدرشته
  مواد آزمون تخصصی  رشته امتحانیعنوان   امتحانی

 سنتی بناهاي و معماري در جزئیات و عناصر
 مرمت نظري مبانی

 مصالح و مواد
 اسالمی دوره و اسالم از پیش ایران تمدن و هنر

  مرمت و احیاء بناهاي تاریخی  462

  هاي آنشناسی و روشباستان
 آثار شناسیفن و شناسیآسیب
 آن هايروش و شناسیباستان

 کتابت و خط
 داريموزه

  داريموزه  463

 اسالمی دوره و اسالم از پیش ایران تمدن و هنر

 جهان و ایران موسیقی تاریخ
 تخصصی ساز* 

 ایرانی سازشناسی
 جهانی سازشناسی

 شنوایی تربیت و سرایش* 

  نوازندگی ساز ایرانی  464

 موسیقی موضوع با ارتباط در فارسی متون

 جهان و ایران موسیقی تاریخ
 تخصصی ساز* 

 ایرانی سازشناسی
 جهانی سازشناسی

 شنوایی تربیت و سرایش* 

  نوازندگی ساز جهانی  465

 هارمونی

 شناسیالیاف

  رنگرزي شیمیایی و رنگرزي طبیعی
  اصول طراحی نقوش سنتی و نقوش تکمیلی

  2 و 1هاي تولید فرش دستباف شیوه

گ و هنر
فرهن

  

 طراحی فرش دستباف  466

  هاي فرش دستبافشناخت سبک
  .مشخص شده است پس از پذیرش اولیه به صورت عملی برگزار خواهد شد* آزمون دروسی که با عالمت  *
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته، متقاضی، مراکز آموزشی مجريهايها، دستگاهارگانها، استانعنوان  :)14(جدول شماره 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  354 حسابداري
  مهندسی تکنولوژي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 161 هاي سخت افزاري رایانه سیستم
  مهندسی تکنولوژي  جهاد دانشگاهی تبریز

 182  نرم افزارکامپیوتر

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
  خانه کارگر  171 ابزار ایش ماشینتولید گر

 جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

  مهندسی تکنولوژي خانه کارگر واحد تبریز
 182  نرم افزارکامپیوتر

  آسیب شناسی اجتماعی
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 شورکبهزیستی کاربردي -علمی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 353 اصالح و تربیت بهزیستی استان آذربایجان شرقی 
  سازمان میراث فرهنگی، 
   کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی صنایع دستی و گردشگري

 455 صنایع دستی صنایع دستی تبریز 

  دادگستري کل
  استان آذربایجان شرقی

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 رقی قوه قضاییه استان آذربایجان 

  حقوق قضایی
 355  گرایش علوم ثبتی

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 353 اصالح و تربیت

ها و اقدامات تامینی و  سازمان زندان قوه قضاییه
 تربیتی کشور

  کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  ها سازمان زندان

 461 مدیریت امور فرهنگی )آذربایجان شرقی (
  نیروي انتظامی 

 جمهوري اسالمی ایران
  فرماندهی انتظامی

  استان آذربایجان شرقی
   کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 358 مدیریت امور امداد نیروي انتظامی تبریز 

  موسسه مطالعات و  وزارت بازرگانی
 هاي بازرگانی پژوهش

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 354 حسابداري بازرگانی واحد مراغه 

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

برداري و  انتقال آب گرایش بهره
هاي آبیاري و  نگهداري شبکه

 زهکشی
253 

 256 عسل پرورش زنبور
 257 رورش طیورتکنولوژي پ

  تکنولوژي شیر و 
 261 هاي لبنی فرآورده

تولید و پرورش گل و گیاهان 
 263 زینتی

 274 داري مرتع

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  ورزيوزارت جهاد کشا
 جهاد کشاورزي

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی  

 )تبریز(

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
تولید گرایش ماشین هاي زراعی 

 و باغی
277 

  يتکنولوژ یمهندس
 150  کنسرو و کمپوت دیتول 

 162 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد
  مهندسی تکنولوژي
 163  صنایع روغن خوراکی

 کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  صنایع غذایی مراغه

  مهندسی تکنولوژي
 173 صنایع شیمیایی

ژي ساخت و مهندسی تکنولو
کاربردي - علمیمرکز آموزش  171 سازي تولید گرایش قالب

صنایع و معادن آذربایجان شرقی 
مهندسی تکنولوژي ساخت و  )تبریز(

 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  دانشگاه صنایع و معادن ایران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 مرند

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان مدیریت صنعتی 354 حسابداري
 454 روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی تبریز

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
  شرکت سهامی تولید موتورهاي 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  ایدم- دیزل ایران
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

مهندسی تکنولوژي طراحی و  شرکت ایدم
 174 کشی صنعتی نقشه

مهندسی تکنولوژي شیرینی و 
 197 شکالت گرایش آردي

 آذربایجان شرقی

  وزارت صنایع و معادن

کاربردي - علمیمرکز آموزش  گروه صنایع غذایی شیرین عسل
مهندسی تکنولوژي شیرینی و  رین عسلشی

 197 شکالت گرایش غیر آردي
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوستهشناسی  کاردوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  مهندسی تکنولوژي
 173  صنایع شیمیایی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  گروه صنایع غذایی شیرین عسل
  مهندسی تکنولوژي  شیرین عسل

 182 نرم افزارکامپیوتر

 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 ابزار تولید گرایش ماشین

 وزارت صنایع و معادن

کاربردي - علمیمرکز آموزش  گروه ماشین سازي تبریز
  مهندسی تکنولوژي سازي تبریز گروه ماشین

 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 استاد شهریار تیکمه داش

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 354 حسابداري

کاربردي - علمیمرکز آموزش   کاربردي-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 شبستر

 180 معماري
  مهندسی تکنولوژي

 155  شبکه هاي انتقال وتوزیع- برق

  مهندسی تکنولوژي
  برداري   نگهداري و بهره- عمران

 سد و شبکه
176 

  مهندسی تکنولوژي 
 166 کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي 
 166 کنترل گرایش فرآیند

 آذربایجان شرقی

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 رقصنعت آب و ب

مجتمع آموزشی و پژوهشی 
 آذربایجان

کنولوژي مراقبت و مهندسی ت
 169 نگهداري مکانیک نیروگاه

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 461 مدیریت امور فرهنگی
 180 معماري

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی ارومیه

  مهندسی تکنولوژي
 182 رکامپیوتر نرم افزا

  آسیب شناسی اجتماعی
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 بهزیستی کشورکاربردي -علمی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 357 مدیریت عملیات امداد و نجات بهزیستی استان آذربایجان غربی
، صنایع سازمان میراث فرهنگی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی دستی و گردشگري
 462 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی صنایع دستی آذربایجان غربی

  بهداشت مواد غذایی
 254 با منشا دامی

 256 عسل پرورش زنبور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

  برداري تولید و بهره
 262  گیاهان دارویی و معطر

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

 )میهارو(

 274 داري مرتع
ي و بردار انتقال آب گرایش بهره

هاي آبیاري و  نگهداري شبکه
 زهکشی

253 

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

  مکانیزاسیون کشاورزي )میاندوآب(
 275  زراعی و باغی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  354 حسابداري
 466  طراحی فرش دستباف )تکاب(دهخدا 

 260 ثیروپرورش آبزیانتک
  کاربردي-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 354 حسابداري میاندوآب

 454 روابط عمومی
 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی

 آذربایجان غربی

 مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

   1فرهنگ و هنر واحد 
 461 مدیریت امور فرهنگی آذربایجان غربی

  خانه کارگر
 ري اسالمی ایرانجمهو

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خانه کارگر واحد اردبیل 

  مهندسی تکنولوژي 
 182 نرم افزارکامپیوتر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  اردبیل
کاربردي - علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی دستی و گردشگري

 360 ریت هتلداريمدی صنایع دستی اردبیل
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کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي اردبیل

  تولید و پرورش
 263 گل و گیاهان زینتی

  انتقال آب گرایش
برداري و نگهداري   بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  رت جهاد کشاورزيوزا 253
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد کشاورزي

 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 
 265  هاي روغنی تولید دانه

  مهندسی تکنولوژي
 159  تغییر شکل فلزات

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي 
 174 کشی صنعتی طراحی و نقشه

کاربردي - علمیمرکز آموزش  شرکت ذوب آهن اردبیل وزارت صنایع و معادن
 ذوب آهن اردبیل

  مهندسی تکنولوژي 
 179  ذوب فلزات-متالورژي

 454 روابط عمومی

 اردبیل

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 461 مدیریت امور فرهنگی  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 

 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
  مهندسی تکنولوژي

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 161 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم
 جهاد دانشگاهی اصفهان

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  خانه کارگر  354 حسابداري
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
مهندسی تکنولوژي ساخت و   کاشان17خانه کارگر واحد  

 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  آسیب شناسی اجتماعی
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 بهزیستی کشورکاربردي -علمی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 353 اصالح و تربیت بهزیستی استان اصفهان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع  460  گرافیک-گرافیک

کاربردي - علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی دستی و گردشگري
 462 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی صنایع دستی نقش جهان اصفهان

ها و اقدامات تامینی و  سازمان زندان قوه قضاییه
 تی کشورتربی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 353 اصالح و تربیت )اصفهان(ها  سازمان زندان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارایی
 354 حسابداري مالیاتی اصفهان

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

 256 عسل پرورش زنبور
 260 تکثیروپرورش آبزیان
 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

  برداري تولید و بهره
 262  گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش 
 263 ن زینتیگل و گیاها

 273 مدیریت تلفیقی آفات

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي اصفهان

  مکانیزاسیون کشاورزي
 275  زراعی و باغی

  مدیریت امداد در سوانح 
 357 )غیرطبیعی  سوانح-سوانح طبیعی(

کنولوژي ارتباطات و مهندسی ت
 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 ICTمدیریت 

158 

  مهندسی تکنولوژي 
 157 تاسیسات حرارتی و برودتی

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي 
 167 مخابرات گرایش انتقال

 اصفهان

  وزارت دفاع و پشتیبانی 
کاربردي - علمیمرکز آموزش  دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیروهاي مسلح

 مالک اشتر اصفهان

 تکنولوژي مهندسی
 182 افزارکامپیوتر نرم
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  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  نیامتحا

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
  وزارت دفاع و پشتیبانی  171 ابزار تولید گرایش ماشین

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان صنایع دفاع نیروهاي مسلح
  مهندسی تکنولوژي صنایع دفاعی زرین شهر

 182  نرم افزارکامپیوتر

 354 حسابداري
 454 روابط عمومی

 466  طراحی فرش دستباف
 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 آران و بیدگل

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 354 حسابداري
 153 ي الکترونیکمهندسی تکنولوژ

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 تیران و کرون
  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 354 حسابداري
 460  تصویرسازي-گرافیک

 460  گرافیک-گرافیک
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 زرین شهر
  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي 
 161 هاي سخت افزاري رایانه سیستم

  مهندسی تکنولوژي 
 174 کشی صنعتی طراحی و نقشه

کاربردي - یعلممرکز آموزش 
 علویجه

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

هاي  تکنولوژي شیر و فرآورده
کاربردي - علمیموزش مرکز آ 261 لبنی

 273  مدیریت تلفیقی آفات گلپایگان
 460  تصویرسازي-گرافیک

کاربردي - علمیمرکز آموزش  460  گرافیک-گرافیک
  مهندسی تکنولوژي  مبارکه

 166 کنترل گرایش ابزاردقیق

 180 معماري
  مهندسی تکنولوژي 

کاربردي - علمیمرکز آموزش  170 حمل و نقل و ترافیک شهري
 نجف آباد

 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان
 354 حسابداري

 اربردي ک-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي هرند

 182  نرم افزارکامپیوتر

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 454 روابط عمومی
 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی

اربردي ک- علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  اصفهان1فرهنگ و هنر واحد 

 461 مدیریت امور فرهنگی
  دسی تکنولوژي مهن

 155 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي 
 156 برداري نیروگاه بهره

  مهندسی تکنولوژي 
 175  آب و فاضالب-عمران

  مهندسی تکنولوژي 
 166 کنترل گرایش ابزاردقیق

 اصفهان

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان صنعت آب و برق

  مهندسی تکنولوژي
 166  کنترل گرایش فرآیند

کاربردي - علمیمرکز آموزش  دانشگاهیجهاد  جهاد دانشگاهی ایالم
 354 حسابداري جهاد دانشگاهی ایالم
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  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  اه نام دستگ  نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

 260 تکثیروپرورش آبزیان
 270 برداري آبزیان  صید و بهره

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس

 271 فرآوري محصوالت شیالتی

  يانوردیدر و بنادر سازمان  وزارت راه و ترابري
  رانیا یاسالم يجمهور 

کاربردي - علمی آموزش مرکز
  گناوه بندرسازان

 یمنیا خدمات و ینشان آتش
 در اتیعمل تیریمد شیگرا

  حوادث و قیحر
352 

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 354 حسابداري برازجان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  اربردي ک-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 کنگان

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش
 351 ایمنی در برابر حریق و حوادث

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 454 میروابط عمو
 461 مدیریت امور فرهنگی  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد 

 بوشهر

کاربردي - علمیمرکز آموزش  استانداري بوشهر وزارت کشور
 استانداري بوشهر

  آسیب شناسی اجتماعی 
 451 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

ت و مشاوره سیاحتی مطالعا
 گردشگران بنیاد

 360 مدیریت هتلداري

  مدیریت امداد در سوانح 
کاربردي - علمیمرکز آموزش  پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 357 )غیرطبیعی سوانح -سوانح طبیعی(

 357 مدیریت عملیات امداد و نجات سوانح طبیعی
  مدیریت امداد در سوانح 

  جمعیت هالل احمر  357 )غیرطبیعی سوانح -سوانح طبیعی(
 سالمیجمهوري ا

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی 
 هالل ایران

  موسسه آموزش عالی 
 357 مدیریت عملیات امداد و نجات هالل ایرانکاربردي -علمی

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 454 روابط عمومی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 1جهاد دانشگاهی تهران 
 461 مدیریت امور فرهنگی

  تکنولوژي  مهندسی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  161 هاي سخت افزاري رایانه سیستم

  مهندسی تکنولوژي 2جهاد دانشگاهی تهران 
 182  نرم افزارکامپیوتر

کاربردي - علمیش مرکز آموز
 3جهاد دانشگاهی تهران 

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 456  طراحی پوشاك  4جهاد دانشگاهی تهران 

 460  تصویرسازي-گرافیک
 460  گرافیک-گرافیک

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی کرج

 180 معماري
   کارگر خانه 454 روابط عمومی

 جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

مهندسی تکنولوژي ساخت و  خانه کارگر واحد تهران 
 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 161 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

کاربردي - علمیمرکز آموزش  پردازي ایران شرکت داده سازمان بازنشستگی کشور
  مهندسی تکنولوژي  پردازي ایران ادهشرکت د

 182 نرم افزارکامپیوتر

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان تهران

   آسیب شناسی اجتماعی
 451 گرایش پیشگیري از اعتیاد

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان تبلیغات اسالمی سازمان تبلیغات اسالمی 354 حسابداري
 461 مدیریت امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی تهران

کاربردي - علمیمرکز آموزش  کانون سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی رانکانون سردفتران و دفتریا

 151 آلودگی محیط زیست
 151 بازیافت
کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  سازمان حفاظت محیط زیست 267 هاي جنگلی جنگلکاري و پارك

 دانشکده حفاظت محیط زیست محیط زیست

  مهندسی تکنولوژي 
 175  آب و فاضالب-عمران

   تهران
  و

 البرز

  سازمان حفاظت و اطالعات
  ارتش جمهوري اسالمی ایران

  سازمان حفاظت و اطالعات
  ارتش جمهوري اسالمی ایران

  دانشکده علوم و فنون
 359 مدیریت حفاظت اطالعات )تهران( فارابی 
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کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

 458   تدوینسازي گرایش فیلم
  مهندسی تکنولوژي 
  سازمان صدا و سیما  177 فناوري اطالعات رسانه

کاربردي - علمیمرکز آموزش   دانشکده صدا و سیما  جمهوري اسالمی ایران
  رسانه

 188 مهندسی تکنولوژي فنی رسانه
 455 صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  466  طراحی فرش دستباف
کاربردي - علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی دستی و گردشگري

 صنایع دستی استان تهران
 463 موزه داري

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش
 351 ایمنی در برابر حریق و حوادث

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

سازمان آتش نشانی و خدمات 
 ایمنی

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
گرایش مدیریت عملیات در 

 حریق و حوادث
352 

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 151 بازیافت
 454 روابط عمومی

 461 مدیریت امور فرهنگی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  ان فرهنگی هنري شهرداري تهرانسازم

 فرهنگی هنري شهرداري تهران

  مهندسی تکنولوژي 
 170 حمل و نقل و ترافیک شهري

 شهرداري تهران

وري اطالعات و ارتباطات سازمان فنا
 شهرداري تهران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
سازمان فناوري اطالعات و 
 ارتباطات شهرداري تهران

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  آسیب شناسی اجتماعی 
  ها و اقدامات سازمان زندان قوه قضاییه 451 گرایش پیشگیري از اعتیاد

  تامینی و تربیتی کشور
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 353 اصالح و تربیت )تهران(ها  سازمان زندان
  آسیب شناسی اجتماعی

  نیروي انتظامی  451  گرایش پیشگیري از اعتیاد
 جمهوري اسالمی ایران

  هاي ویژه پاسداران فرماندهی یگان
 مجتمع آموزشی شهید ایرانی  ناجا

 358 مدیریت امور امداد

کاربردي - علمی آموزش مرکز  یبازرگان يها پژوهش و مطالعات موسسه  زرگانیوزارت با
 466  دستباف فرش یطراح  تهران واحد یبازرگان

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

  برداري یاء و بهرهاح
 252  از مناطق بیابانی

  انتقال آب گرایش 
هاي  برداري و نگهداري شبکه بهره

 آبیاري و زهکشی
253 

 278  توزیع و مصرف آب کشاورزي
 265 هاي روغنی تولید دانه

  برداري  تولید و بهره
 262 گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش 
 263 ن زینتیگل و گیاها

 354 حسابداري
 268 حفاظت و حمایت منابع طبیعی

 454 روابط عمومی
 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی

 273 مدیریت تلفیقی آفات
 274 داري مرتع

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )کرج(جهاد کشاورزي 

  مکانیزاسیون کشاورزي
 275  زراعی و باغی

 255 پرورش اسب
 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
ید زمانپور جهاد کشاورزي شه

 ) ساوجبالغ-تهران(
 261 لبنی هاي تکنولوژي شیر و فرآورده
  آبخیزداري

 251  گرایش فرسایش و رسوب

 266 )ستريآگروفار(جنگلداري جامع 
 267 هاي جنگلی جنگلکاري و پارك

   تهران
  و

 البرز

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 منابع طبیعی دکتر جوانشیر

 268 حفاظت و حمایت منابع طبیعی
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کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   ارگاننام   نام استان
  امتحانی

 354 حسابداري
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 ICTفناوري اطالعات
 دیتا گرایش

158 

ی تکنولوژي ارتباطات و مهندس
 گرایش ICTفناوري اطالعات 

 هاي تحت شبکه سیستم
158 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 ICTمدیریت 

158 

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 173 یع شیمیایی صنا

  مهندسی تکنولوژي
 167 مخابرات گرایش انتقال

  وزارت دفاع و پشتیبانی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  نیروهاي مسلح

 مالک اشتر تهران

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

کاربردي - علمیمرکز آموزش  184  مهندسی تکنولوژي هواپیما
 CPL&IR( 178( خلبانی -هوانوردي  صنعت هوانوردي تهران

 154 مهندسی تکنولوژي اویونیک
  سازمان هواپیمایی کشور  وزارت راه و ترابري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 184 مهندسی تکنولوژي هواپیما فنون و خدمات هوایی تهران

  هاي  انجمن صنفی شرکت
 خدمات پس از فروش خودرو

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  هاي انجمن صنفی شرکت

  خدمات پس از فروش خودرو
  نولوژي مهندسی تک
 181  خودرو مکانیک

   متخصصان انجمن
  رانیا ییغذا عیصنا و علوم

کاربردي - علمی آموزش مرکز
  تهران يغذا صنعت

   يتکنولوژ یمهندس
 163  یخوراک روغن عیصنا

  دانشگاه صنایع و معادن دانشگاه صنایع و معادن ایران
  مرکز تهران- ایران 

  مهندسی تکنولوژي کنترل
 166 یق گرایش ابزاردق

 يها شهرك و کوچک عیصنا سازمان 456  پوشاك یطراح
  رانیا یصنعت

  کاربردي- علمی آموزش مرکز
  457  طراحی و تکنولوژي دوخت  )تهران (چرم 

کاربردي - علمی آموزش مرکز  کیآب مانیس شرکت
  کیآب مانیس

 يبردار بهره يتکنولوژ یمهندس
  199  مانیس کارخانجات

کاربردي - علمی آموزش رکزم  شرکت صنعتی آما
  160  يجوشکار يتکنولوژ یمهندس  اآم یصنعت شرکت

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 سازي تولید گرایش قالب

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 ابزار اشینتولید گرایش م

کاربردي - علمیمرکز آموزش  شرکت ایران خودرو
 گروه صنعتی ایران خودرو

 181 خودرو مهندسی تکنولوژي مکانیک
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 سازي تولید گرایش قالب

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  ژي مهندسی تکنولو
 174 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
 166 کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي
 166  کنترل گرایش ساخت و تولید

  مهندسی تکنولوژي
 166  کنترل گرایش فرآیند

  شرکت طراحی مهندسی و تامین
  قطعات ایران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )تهران(ساپکو 

 181 خودرو مهندسی تکنولوژي مکانیک
  شرکت کارخانجات
  پارس الکتریک

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک پارس الکتریک

کاربردي - علمیمرکز آموزش  شرکت گسترش انفورماتیک
 گسترش انفورماتیک ایران

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  شرکت مهندسی و تحقیقات
  صنایع الستیک

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 165 الستیک ی تکنولوژي صنایعمهندس )تهران(صنایع الستیک 

   تهران
  و

 البرز

 وزارت صنایع و معادن

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازي سایپا گروه خودرو
 شرکت سایپا

  مهندسی تکنولوژي
 181  مکانیک خودرو
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کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 تحقیقات صنعتی ایران 

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 354 حسابداري )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

   مهندسیمرکز پژوهش و
  جوش ایران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري پژوهش و مهندسی جوش ایران

   يتکنولوژ یمهندس
 197  يآرد شیگرا شکالت و ینیریش

و مهندسی تکنولوژي شیرینی 
  197  شکالت گرایش غیر آردي

 162 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد

  موسسه آموزش عالی
   صنایع و معادن ایران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  )عج(صنایع غالت قائم

 173 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
  مهندسی تکنولوژي 
 150  تولید کمپوت و کنسرو

   يتکنولوژ یمهندس
 197  يآرد شیاگر شکالت و ینیریش

 و ینیریش يتکنولوژ یمهندس
 197  يآردغیر شیگرا شکالت

 162 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد
  مهندسی تکنولوژي 
 163 صنایع روغن خوراکی

کاربردي - علمیمرکز آموزش   موسسه آموزشی پژوهشی صنعت غذا
  )عالیزاد(صنعت غذا 

 173 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی

 وزارت صنایع و معادن

  موسسه آموزشی پژوهشی
  وزارت صنایع و معادن

  موسسه آموزشی و پژوهشی
 )تهران(ت صنایع و معادن  وزار

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  چاپ و نشر 
 453  چاپسازي آمادهگرایش 

 453  چاپطراحیچاپ و نشر گرایش 
 453   چاپفرایندش چاپ و نشر گرای

 454 روابط عمومی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  تهران1فرهنگ و هنر واحد 

 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  464 نوازندگی ساز ایرانی

 465 نوازندگی ساز جهانی )موسیقی(11فرهنگ و هنر واحد 
  چاپ و نشر 

 453 ده سازي چاپگرایش آما

  چاپ و نشر گرایش 
 453 تکنولوژي امور تکمیلی چاپ

 453 چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ

 مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  تهران5فرهنگ و هنر واحد 

 453 چاپ و نشر گرایش فرایند چاپ
 153 سی تکنولوژي الکترونیکمهند

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي 

 171 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین
کاربردي - علمیمرکز آموزش  اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفه وزارت کار و امور اجتماعی

 )کرج(تربیت مربی فنی و حرفه اي 

 181 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو
  هاي سازمان همیاري شهرداري 151 بازیافت

  استان تهران
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 وزارت کشور 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان شهرداري رودهن
کاربردي - علمیمرکز آموزش  شهرداري ورامین

 151 بازیافت شهرداري ورامین

 180 معماري
 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان

   تهران
  و

 البرز

 وزارت مسکن و شهرسازي
  موسسه آموزشی و پژوهشی
 ساختمان و شهرسازي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي ساختمان و شهرسازي تهران

 182  نرم افزارکامپیوتر

  حقوق قضایی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 355  گرایش علوم ثبتی

 182 افزارکامپیوتر نرم  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی شهرکرد

 بر مراکز آموزش ستاد هماهنگی و نظارت سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
بهزیستی استان چهارمحال و 

 بختیاري

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

 260 تکثیروپرورش آبزیان

چهارمحال و 
 بختیاري

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 و جهاد کشاورزي چهارمحال

 273 مدیریت تلفیقی آفات بختیاري
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کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  انجمن جوشکاري ایران وزارت صنایع و معادن

  سازمان صنایع استان
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

مهندسی تکنولوژي طراحی و  عالمه
 174 کشی صنعتی نقشه

 260 تکثیروپرورش آبزیان
  برداري تولید و بهره

 262  گیاهان دارویی و معطر

 354 حسابداري
 454 روابط عمومی

چهارمحال و 
 بختیاري

کاربردي - علمیمرکز آموزش   کاربردي-دانشگاه جامع علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 فارسان

 461 مدیریت امور فرهنگی
 354 حسابداري

 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 461 مدیریت امور فرهنگی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی نشگاهیجهاد دا
 جهاد دانشگاهی بیرجند

 182 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشور کاربردي-علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان خراسان جنوبی

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  برداري تولید و بهره
 262 و معطر گیاهان دارویی 

  تولید و پرورش 
کاربردي - علمیمرکز آموزش  263 گل و گیاهان زینتی

 جهاد کشاورزي بیرجند
  مکانیزاسیون کشاورزي

 275  زراعی و باغی
کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي

 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي قائنات

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

 خراسان جنوبی

بردي کار- علمیمرکز آموزش   کاربردي-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 354 حسابداري نهبندان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  آستان قدس رضوي آستان قدس رضوي
 461 مدیریت امور فرهنگی آستان قدس رضوي

  برداري تولید و بهره
 262  گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش
 263   گل و گیاهان زینتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی کاشمر

 273 مدیریت تلفیقی آفات
 354 حسابداري

 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 454 روابط عمومی

 461 مدیریت امور فرهنگی
  مهندسی تکنولوژي 

 161 انههاي سخت افزاري رای سیستم

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي
 179  ذوب فلزات- متالورژي

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی مشهد

 182 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر 

 جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 354 حسابداري دخانه کارگر واحد مشه 

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 354 حسابداري
 454 روابط عمومی

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان خراسان رضوي

   سوانح مدیریت امداد در
 357 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  455  صنایع دستی
کاربردي - علمیمرکز آموزش   معاونت فرهنگی و ارتباطات  دستی و گردشگري

 462 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی  میراث خراسان رضوي
  آسیب شناسی اجتماعی

ها و اقدامات تامینی و  سازمان زندان 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد
 تی کشورتربی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 353 اصالح و تربیت )خراسان رضوي(ها  سازمان زندان

 خراسان رضوي

 قوه قضاییه

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی قوه قضاییه خراسان رضوي 
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان  :)14(جدول شماره ه ادام
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان امور مالیاتی  داراییوزارت امور اقتصادي و
 354 حسابداري مالیاتی مشهد

کاربردي - علمیمرکز آموزش  هاي بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش وزارت بازرگانی 354 حسابداري
 466  طراحی فرش دستباف بازرگانی واحد خراسان رضوي

 354 حسابداري
  اداره کل تعاون  وزارت تعاون

 رضوي راساناستان خ

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
کل تعاون استان  اداره
 456  طراحی پوشاك رضوي راسانخ

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

  انتقال آب 
برداري و نگهداري  گرایش بهره

 هاي آبیاري و زهکشی شبکه
253 

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

  تکنولوژي شیر و 
 261 هاي لبنی فرآورده

  برداري تولید و بهره
 262 عطر گیاهان دارویی و م

  تولید و پرورش
 263  گل و گیاهان زینتی

 266 )آگروفارستري(جنگلداري جامع 
 354 حسابداري

 273 مدیریت تلفیقی آفات
  مکانیزاسیون کشاورزي

 275  زراعی و باغی

  مهندسی تکنولوژي
 150   تولید کمپوت و کنسرو

  مهندسی تکنولوژي
    ساخت و تولید

 گرایش ماشین هاي زراعی و باغی
277 

 162 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 )مشهد(

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 ییغذا عیصنا و علوم متخصصان انجمن
  رانیا

کاربردي - علمی آموزش مرکز
  )جام تربت (غذا صنعت

  يتکنولوژ یمهندس
 150  کنسرو و کمپوت دیتول 

 354 حسابداري
 سازمان مدیریت صنعتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  سازمان مدیریت صنعتی

  خراسان رضوي
  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 ارتباطات و مهندسی تکنولوژي
 گرایش ICTفناوري اطالعات 

 هاي تحت شبکه سیستم
158 

 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
  مهندسی تکنولوژي

 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
 166 کنترل گرایش ابزاردقیق

مهندسی تکنولوژي مخابرات 
 168 هاي شبکه ثابت گرایش سوئیچ

   صنعتی-شرکت خدمات علمی
  خراسان

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 صنعتی -شرکت خدمات علمی

 )مشهد(خراسان رضوي 

 182 افزارکامپیوتر نرم  تکنولوژي مهندسی

   یصنعت يها شهرك شرکت
  يرضو خراسان

کاربردي - علمی آموزش مرکز
 یصنعت يها شهرك شرکت

  يرضو خراسان
   يتکنولوژ یمهندس

 163  یخوراک روغن عیصنا

کاربردي - علمیمرکز آموزش  گروه کارخانجات پارت الستیک
 گروه کارخانجات پارت الستیک

  ی تکنولوژي مهندس
 171 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

  مرکز بررسی و تحقیق و آموزش
  صنایع قند ایران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  بررسی و تحقیق و آموزش

  صنایع قند ایران

  مهندسی تکنولوژي 
 164 صنایع قندسازي

 354 حسابداري

 خراسان رضوي

  وزارت صنایع و معادن

  موسسه آموزشی پژوهشی
  وزارت صنایع و معادن

وزارت موسسه آموزشی و پژوهشی 
 182 افزارکامپیوتر نرم  تکنولوژي مهندسی )خراسان رضوي(صنایع و معادن 
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  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  استاننام 
  امتحانی

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  مهندسی تکنولوژي 

کاربردي - علمیمرکز آموزش  موسسه تصمیم یارتوس وزارت صنایع و معادن 171 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین
  مهندسی تکنولوژي تصمیم یارتوس

 181  مکانیک خودرو

  دفتر امور رفاهی وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  علوم تحقیقات و فناوري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 360 مدیریت هتلداري هتلداري و جهانگردي پردیسان

 460  تصویرسازي-گرافیک
 مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 2احدهنر و فرهنگ و
 460  گرافیک-گرافیک رضوي خراسان

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش
 351 ایمنی در برابر حریق و حوادث

نشانی و خدمات ایمنی  آتش
گرایش مدیریت عملیات در 

 ثحریق و حواد
352 

 151 بازیافت
 180 معماري

  مهندسی تکنولوژي 
 170 حمل و نقل و ترافیک شهري

کاربردي - علمیمرکز آموزش  استانداري خراسان رضوي وزارت کشور
 شهرداري مشهد

 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان
 151 آلودگی محیط زیست
  مهندسی تکنولوژي

 155  شبکه هاي انتقال وتوزیع-برق 

  مهندسی تکنولوژي
 156 برداري نیروگاه  بهره

 خراسان رضوي

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 صنعت آب و برق

مجتمع آموزشی و پژوهشی 
 خراسان رضوي

  مهندسی تکنولوژي 
 175  آب و فاضالب-عمران

 354 حسابداري
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی خراسان شمالی
 182 فزارکامپیوتر نرم ا

 354 حسابداري
  حقوق قضایی

 355  گرایش علوم ثبتی

  مهندسی تکنولوژي 
 161 هاي سخت افزاري رایانه سیستم

  مهندسی تکنولوژي
 173  صنایع شیمیایی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی اهواز

  نولوژيمهندسی تک
 182  نرم افزارکامپیوتر

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 353 اصالح و تربیت
 454 روابط عمومی

  ها و اقدامات سازمان زندان قوه قضاییه
  تامینی و تربیتی کشور

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )خوزستان(ها  سازمان زندان

 461 مدیریت امور فرهنگی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارایی
 354 حسابداري مالیاتی اهواز

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )اهواز(جهاد کشاورزي خوزستان 

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

  انتقال آب 
برداري و نگهداري  گرایش بهره

 هاي آبیاري و زهکشی شبکه
253 

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

 265 هاي روغنی تولید دانه

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد کشاورزي

 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

  مکانیزاسیون کشاورزي
 275  زراعی و باغی

 354 حسابداري
  مهندسی تکنولوژي

 155  شبکه هاي انتقال وتوزیع- برق

 خوزستان

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 صنعت آب و برق

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
 صنعت آب و برق خوزستان

  مهندسی تکنولوژي
 156 برداري نیروگاه  بهره
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  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  مهندسی تکنولوژي 
 175  آب و فاضالب-عمران

  مهندسی تکنولوژي 
برداري   نگهداري و بهره-عمران

 سد و شبکه
کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو خوزستان 176

 صنعت آب و برق
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
 صنعت آب و برق خوزستان

 182 افزارکامپیوتر نرم تکنولوژي مهندسی
 354 حسابداري

 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 454 روابط عمومی

 461 مدیریت امور فرهنگی
  مهندسی تکنولوژي 

 161 هاي سخت افزاري رایانه سیستم

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی زنجان

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  آبخیزداري گرایش 
 251 فرسایش و رسوب

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 265 هاي روغنی تولید دانه

  تولید و پرورش 
 263 گل و گیاهان زینتی

کاربردي -میعلموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي استان زنجان

 354 حسابداري

کاربردي -علمی یعال موزشآ موسسه  معادن و عیصنا وزارت
  رانیا عیصنا

کاربردي - علمی آموزش مرکز
  نویم یصنعت عام یسهام شرکت

  يتکنولوژ یمهندس
 197  يآرد شیگرا شکالت و ینیریش 

 354 حسابداري
 461 مدیریت امور فرهنگی

 180 معماري

 زنجان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
   کاربردي-علمیموسسه 

 ابهر 
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

 ابهر
  مهندسی تکنولوژي

 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 461 مدیریت امور فرهنگی
 جهاد دانشگاهی استان سمنان

  مهندسی تکنولوژي
 182 افزارکامپیوتر نرم 

  آبخیزداري 
 251 گرایش فرسایش و رسوب

  برداري تولید و بهره
 262  گیاهان دارویی و معطر

 354 حسابداري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي استان سمنان

 274 داري مرتع
  بهداشت مواد غذایی

 254  با منشا دامی

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو
 276 تولید و فرآوري پسته

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي

 )دامغان( استان سمنان 

 279  آوري زیستی مواد غذایی فن
کاربردي - علمیمرکز آموزش  265 هاي روغنی تولید دانه

  يجهاد کشاورز
 )شاهرود( استان سمنان 

  تولید و پرورش
 263  گل و گیاهان زینتی

برداري و  انتقال آب گرایش بهره
هاي آبیاري و  نگهداري شبکه

 زهکشی
253 

  مکانیزاسیون کشاورزي
 275 غی زراعی و با

 سمنان

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي

 )گرمسار( استان سمنان 
مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید 

 277 هاي زراعی و باغی گرایش ماشین

 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
سیستان و  461 مدیریت امور فرهنگی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی بلوچستان
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی زاهدان

 182 کامپیوتر نرم افزار
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کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر
  جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خانه کارگر واحد زاهدان 

  مهندسی تکنولوژي 
 171 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  آسیب شناسی اجتماعی 
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور 451 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمی آموزش مرکز
  بهزیستی استان 

 353 اصالح و تربیت سیستان و بلوچستان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارایی
 354 حسابداري مالیاتی زاهدان

  آبخیزداري 
 251 گرایش فرسایش و رسوب

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

 258 تکنولوژي پرورش گاو
کاربردي -علمیزش عالی موسسه آمو وزارت جهاد کشاورزي

 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي
 )زاهدان( سیستان و بلوچستان 

  تولید و پرورش
 263  گل و گیاهان زینتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري نگ و ارشاد اسالمیوزارت فره 454 روابط عمومی
 460  گرافیک-گرافیک  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

 354 حسابداري

سیستان و 
 تانبلوچس

 استانداري سیستان و بلوچستان وزارت کشور
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

  دفتر آموزش و پژوهش
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی  استانداري سیستان و بلوچستان

 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
  مهندسی تکنولوژي

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 161 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم
 جهاد دانشگاهی شیراز

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  زیستی کشورسازمان به
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان فارس

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  آسیب شناسی اجتماعی
  ها و اقدامات سازمان زندان قوه قضاییه 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  تامینی و تربیتی کشور
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 353 اصالح و تربیت )فارس(ها  زندانسازمان 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTت فناوري اطالعا
 انتقال

158 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 دیتا

158 

  مهندسی تکنولوژي
 167  مخابرات گرایش انتقال

 شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

صنایع مخابراتی راه دور ایران 
 )شیراز(

مهندسی تکنولوژي مخابرات 
 168 هاي شبکه ثابت گرایش سوئیچ

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 سوییچ

158 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
 گرایش ICTفناوري اطالعات 

 مخابرات سیار
158 

 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

وزارت ارتباطات و فناوري 
 اطالعات

کاربردي - علمیمرکز آموزش  کارخانجات مخابراتی ایران
  مخابراتی ایرانکارخانجات

مهندسی تکنولوژي مخابرات 
 168 هاي شبکه ثابت گرایش سوئیچ

  مدیریت امداد در سوانح 
 357 )غیرطبیعی  سوانح-سوانح طبیعی(

 358 مدیریت امور امداد
  داشت وزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز درمان و آموزش پزشکی

 357 مدیریت عملیات امداد و نجات
  آبخیزداري 

 251 گرایش فرسایش و رسوب

  انتقال آب 
برداري و نگهداري  گرایش بهره

 هاي آبیاري و زهکشی شبکه
253 

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

 260 تکثیروپرورش آبزیان

 فارس

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 رزيجهاد کشاو

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي

 )شیراز( استان فارس 

   تکنولوژي شیر و
 261 هاي لبنی فرآورده
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  برداري تولید و بهره
 262  گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش 
 263 گل و گیاهان زینتی

 266 )آگروفارستري(جنگلداري جامع 
 354 ريحسابدا

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي

 )شیراز( استان فارس 

 272 هاي گوشتی گوشت و فرآورده
 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 265 هاي روغنی تولید دانه )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

 269 زراعت برنج

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  کانیزاسیون کشاورزيم )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

 275  زراعی و باغی

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 ICTمدیریت 

  وزارت دفاع و پشتیبانی 158
کاربردي - علمیمرکز آموزش  مجتمع دانشگاهی علوم و فناوري هوادریا  نیروهاي مسلح

مهندسی تکنولوژي ساخت و  مجتمع هوادریا
 171 ابزار  ماشینتولید گرایش

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان مدیریت صنعتی وزارت صنایع و معادن
 354 حسابداري سازمان مدیریت صنعتی شیراز

  مهندسی تکنولوژي 
کاربردي - علمیمرکز آموزش  173 صنایع شیمیایی

  ندسی تکنولوژيمه پاسارگاد
 182  نرم افزارکامپیوتر

 354 حسابداري
کاربردي - علمیمرکز آموزش  460  گرافیک-گرافیک

  مهندسی تکنولوژي الرستان
 173  صنایع شیمیایی

 354 حسابداري
 460  گرافیک-گرافیک

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی شه طراحی و نق

  کاربردي-دانشگاه جامع علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 نی ریز 

  مهندسی تکنولوژي
 166  کنترل گرایش ابزاردقیق

 و يریشگیپ شیگرا ینشان آتش
کاربردي - علمیمرکز آموزش   هاي کشور سازمان شهرداري  وزارت کشور 351  حوادث و قیحر برابر در یمنیا

 180 معماري  هاي شیراز شهرداري
  مهندسی تکنولوژي

 155  شبکه هاي انتقال وتوزیع- برق

 فارس

بردي کار-علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
  مهندسی تکنولوژي مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس صنعت آب و برق

 175  آب و فاضالب- عمران

 460  تصویرسازي-گرافیک
  خانه کارگر 460  گرافیک-گرافیک

  جمهوري اسالمی ایران
  خانه کارگر

  جمهوري اسالمی ایران
  کاربردي- علمیمرکز آموزش 

مهندسی تکنولوژي ساخت و  خانه کارگر واحد قزوین 
 171 ابزار تولید گرایش ماشین

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان قزوین

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  پیشگیري از اعتیاد گرایش

  آب انتقال
 ينگهدار و يبردار بهره شیگرا 

  یزهکش و ياریآب يها شبکه
253 

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

 265 ي روغنیها تولید دانه
 273  مدیریت تلفیقی آفات
  مکانیزاسیون کشاورزي

 275  زراعی و باغی

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی   وزارت جهاد کشاورزي
  جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي قزوین

  مهندسی تکنولوژي
 ساخت و تولید گرایش 

 هاي زراعی و باغی ماشین
277 

 354 حسابداري
   تکنولوژيمهندسی

 166  کنترل گرایش ساخت و تولید

 قزوین

کاربردي - علمیمرکز آموزش  شرکت خدمات فنی دنده وزارت صنایع و معادن
 خدمات فنی دنده

 181 خودرو  مکانیک مهندسی تکنولوژي
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   ارگاننام   نام استان
  امتحانی

  مهندسی تکنولوژي
 153  الکترونیک

 160  مهندسی تکنولوژي جوشکاري
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 سازي تولید گرایش قالب

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  شرکت صنعتی نیرو محرکه
 نیرو محرکه 

  مهندسی تکنولوژي
 181  مکانیک خودرو

 354 حسابداري
 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

 171 ابزار تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 وزارت صنایع و معادن قزوین

کاربردي - علمیمرکز آموزش  علوم و فنون قزوین
 علوم و فنون قزوین

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مجتمع آموزش عالی شهید محالتی قم سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 461 دیریت امور فرهنگیم  قم-شهید محالتی سپاه 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش  دادگستري استان قم قوه قضاییه
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی قوه قضاییه قم 

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادي و دارایی
 354 حسابداري مالیاتی قم

کاربردي -علمیالی موسسه آموزش ع وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي قم

  برداري احیاء و بهره
 252  از مناطق بیابانی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان صنایع و معادن استان قم وزارت صنایع و معادن
 صنایع و معادن قم

  مهندسی تکنولوژي 
 182 نرم افزارکامپیوتر

 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی

 قم

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري گ و ارشاد اسالمیوزارت فرهن
 460  گرافیک-گرافیک فرهنگ و هنر واحد قم

 265 هاي روغنی تولید دانه
کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي

 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي استان

 )سنندج( کردستان 
  تولید و پرورش 
 263 گل و گیاهان زینتی

 354 حسابداري
 کردستان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  سازمان مدیریت صنعتی وزارت صنایع و معادن
  مهندسی تکنولوژي سازمان مدیریت صنعتی سنندج

 182  نرم افزارکامپیوتر

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی جهاد دانشگاهی زرند

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 461 مدیریت امور فرهنگی
 180 معماري

 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان

 اد دانشگاهیجه جهاد دانشگاهی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 جهاد دانشگاهی کرمان

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان کرمان

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  456  طراحی پوشاك
 کاربردي - مرکز آموزش علمی  يحوزه هنر  سازمان تبلیغات اسالمی 457  طراحی و تکنولوژي دوخت

  حوزه هنري واحد کرمان
 460   گرافیک-گرافیک

 455 صنایع دستی
 360 مدیریت هتلداري

  سازمان میراث فرهنگی،
  صنایع دستی و گردشگري

  سازمان ایرانگردي و جهانگردي
  استان کرمان

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 خدمات جهانگردي استان کرمان

 462 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی

 کرمان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  دادگستري استان کرمان قوه قضاییه
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی دادگستري استان کرمان
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،راکز آموزشی مجريهاي متقاضی، مها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  آسیب شناسی اجتماعی
  ها و اقدامات سازمان زندان قوه قضاییه 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  تامینی و تربیتی کشور
کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 353 اصالح و تربیت )کرمان(ها  ندانسازمان ز

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
   ICTفناوري اطالعات 
 گرایش انتقال

وزارت ارتباطات و فناوري  158
 اطالعات

  شرکت سهامی
  مخابرات استان کرمان

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي مخابرات استان کرمان

 182  نرم افزارکامپیوتر

 265  هاي روغنی تولید دانه
  تولید و پرورش

کاربردي - علمیمرکز آموزش  263  گل و گیاهان زینتی
  مکانیزاسیون کشاورزي  جهاد کشاورزي جیرفت و کهنوج

 275  زراعی و باغی

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

  برداري  تولید و بهره
 262 گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش 
 263 گل و گیاهان زینتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي کرمان

 276 تولید و فرآوري پسته
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

253 

  مکانیزاسیون کشاورزي 
 275 زراعی و باغی

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی   وزارت جهاد کشاورزي
  جهاد کشاورزي

کاربردي - میعلمرکز آموزش 
 )باغین(جهاد کشاورزي کرمان 

  مهندسی تکنولوژي 
ساخت و تولید گرایش 

 هاي زراعی و باغی ماشین
277 

کاربردي - علمیمرکز آموزش  انآموزشگاه معدنی کرم
 معدنی کرمان

  مدیریت امداد در سوانح 
 357 )غیرطبیعی  سوانح-سوانح طبیعی(

 154 مهندسی تکنولوژي اویونیک
 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  موسسه فرهنگی و آموزشی وزارت صنایع و معادن
  بلداالمین

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بلداالمین

 184 مهندسی تکنولوژي هواپیما

 کرمان

 کرمان ياستاندار کشور وزارت
کاربردي - علمی آموزش مرکز

 يها يشهردار ياریهم سازمان
 کرمان استان

 و يریشگیپ شیگرا ینشان آتش
 351  حوادث و قیحر برابر در یمنیا

 180 معماري
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 172 ندسی تکنولوژي ساختمانمه

  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی کرمانشاه
 182  نرم افزارکامپیوتر

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان کرمانشاه

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

ن میراث فرهنگی، صنایع سازما 455 صنایع دستی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  ریزي آموزشی دفتر برنامه دستی و گردشگري

 462 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی میراث بیستون
  آبخیزداري

 251  گرایش فرسایش و رسوب

 265 هاي روغنی تولید دانه
 273  مدیریت تلفیقی آفات

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  جهاد کشاورزي

 )ماهیدشت( کرمانشاه  استان
 274 داري مرتع

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي سر پل ذهاب

  تولید و پرورش
 263  گل و گیاهان زینتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  وسازي و تحول اداريمرکز ن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 454 روابط عمومی
 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

  مهندسی تکنولوژي
 155 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي
 175  آب و فاضالب-عمران

 کرمانشاه

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب صنعت آب و برق

  مهندسی تکنولوژي
 166 گرایش ابزاردقیق  کنترل
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  م استاننا
  امتحانی

 354 حسابداري
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی یاسوج
 182  نرم افزارکامپیوتر

 بر مراکز آموزش ستاد هماهنگی و نظارت سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
بهزیستی استان کهگیلویه و 

 بویراحمد

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  انتقال آب 
برداري و نگهداري  گرایش بهره

 هاي آبیاري و زهکشی شبکه
253 

 265 هاي روغنی تولید دانه
  تولید و پرورش

 263  گل و گیاهان زینتی

کهگیلویه و 
 بویراحمد

   موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزي
 کاربردي جهاد کشاورزي-علمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي 

 ویر احمدبویه و کهگیل

  يکشاورز ونیزاسیمکان
 275  یباغ و یزراع 

آموزش ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
آباد کتول استان  بهزیستی علی

 گلستان

  آسیب شناسی اجتماعی 
 451 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 265 هاي روغنی تولید دانه
 273 مدیریت تلفیقی آفات

 گلستان

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مکانیزاسیون کشاورزي  )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 275 زراعی و باغی

  حقوق قضایی
 355  گرایش علوم ثبتی

 460  گرافیک-گرافیک
 461 مدیریت امور فرهنگی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی انزلی

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

 151 آلودگی محیط زیست
 151  بازیافت
 180 معماري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی رشت

 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان جهاد دانشگاهی رودسر

 461 مدیریت امور فرهنگی

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مهندسی تکنولوژي جهاد دانشگاهی فومن

 182  نرم افزارکامپیوتر

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 خانه کارگر واحد رشت 

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 سازي ایش قالبتولید گر

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 سازمان بهزیستی استان گیالن

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  اربردي ک- علمیمرکز آموزش  دادگستري کل استان گیالن قوه قضاییه
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی قوه قضاییه استان گیالن 

  تولید و پرورش 
 263 گل و گیاهان زینتی

 264 تولید و فرآوري چاي
 354 حسابداري
 269 زراعت برنج

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  مکانیزاسیون کشاورزي 
 275  زراعی و باغی

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

 260 تکثیروپرورش آبزیان
 270 برداري آبزیان  صید و بهره

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

مرکز آموزش علوم و صنایع 
 شیالتی میرزا کوچک خان رشت

 271 فرآوري محصوالت شیالتی
 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی

 گیالن

 مرکز نوسازي و تحول اداري  فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 
 461 مدیریت امور فرهنگی )رشت(

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی لرستان 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی جهاد دانشگاهی لرستان
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

 461 مدیریت امور فرهنگی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 180 معماري

 جهاد دانشگاهی لرستان
 182 افزارکامپیوتر نرم تکنولوژي مهندسی

  آسیب شناسی اجتماعی
ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 بهزیستی کشورکاربردي -علمی
کاربردي - علمیرکز آموزش م

 353 اصالح و تربیت بهزیستی استان لرستان
 456 طراحی پوشاك

  شرکت تعاونی تولیدکنندگان  وزارت تعاون 272 هاي گوشتی گوشت و فرآورده
 صنعت، کشاورزي و دامپروري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  شرکت تعاونی 

  مهندسی تکنولوژي کنندگان بروجرد تولید
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

کاربردي - علمیمرکز آموزش  273  مدیریت تلفیقی آفات
  مکانیزاسیون کشاورزي  )بروجرد(جهاد کشاورزي لرستان 

 275 اغی زراعی و ب

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

 258 تکنولوژي پرورش گاو
 266 )آگروفارستري(جنگلداري جامع 

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی   وزارت جهاد کشاورزي
کاربردي - علمیمرکز آموزش   جهاد کشاورزي

 )خرم آباد(جهاد کشاورزي لرستان 

 274 داري مرتع

 کاربردي - میمرکز آموزش عل  کاربردي-دانشگاه جامع علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 456  طراحی پوشاك  1الشتر 

 454 روابط عمومی

 لرستان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 460  گرافیک-گرافیک  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 182 افزارکامپیوتر نرم تکنولوژي مهندسی بابلجهاد دانشگاهی 

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  خانه کارگر 
 جمهوري اسالمی ایران

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 354 حسابداري  قائم شهر19خانه کارگر واحد  

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 وربهزیستی کشکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان مازندران

  آسیب شناسی اجتماعی 
 451 گرایش پیشگیري از اعتیاد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
کاربردي - علمیمرکز آموزش  ریزي آموزشی دفتر برنامه دستی و گردشگري

 360 مدیریت هتلداري گلدشت کالردشت

 و يریشگیپ شیگرا ینشان آتش
 351  حوادث و قیحر برابر در یمنیا

 یمنیا خدمات و ینشان آتش
 در اتیعمل تیریمد شیگرا

  حوادث و قیحر
کاربردي - علمی آموزش مرکز  یمنیا خدمات و ینشان آتش سازمان  آمل يشهردار 352

  آمل یمنیا خدمات و ینشان آتش

 357  نجات و امداد اتیعمل تیریمد
وزارت ارتباطات و فناوري 

 عاتاطال
  شرکت پست 

 جمهوري اسالمی ایران
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 361 پست پست مازندران

  برداري تولید و بهره
 262 گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش
 263 هان زینتی گل و گیا

 279  آوري زیستی مواد غذایی فن

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

 تنکابن
  مهندسی تکنولوژي

  150   تولید کمپوت و کنسرو
 354 حسابداري
 180 معماري

 معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 مهستان سبز شمال تنکابن

 182 افزارکامپیوتر نرم  تکنولوژي مهندسی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 256  پرورش زنبور عسل   بابلسرجهاد کشاورزي

  تولید و پرورش
 263  گل و گیاهان زینتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  273 مدیریت تلفیقی آفات
  مکانیزاسیون کشاورزي )تنکابن(جهاد کشاورزي مازندران 

 275  زراعی و باغی

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو

 مازندران

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی   وزارت جهاد کشاورزي
  جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )ساري(جهاد کشاورزي مازندران 

 269 زراعت برنج
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    درها از آنهریک و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان  :)14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 267 هاي جنگلی جنگلکاري و پارك
 جهاد کشاورزي

مرکز آموزش منابع طبیعی 
 268 منابع طبیعیحفاظت و حمایت  کالرآباد

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

کاربردي - علمیمرکز آموزش  دفتر پژوهش، فناوري و آموزش 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
  يمهندسی تکنولوژ کارآموزان چالوس

 182  نرم افزارکامپیوتر

هاي سنگین  شرکت صنایع فلزي سازه
 مازندران

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 هاي سنگین مازندران سازه

  مهندسی تکنولوژي 
 171 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  مهندسی تکنولوژي 
 171 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

  مهندسی تکنولوژي 
 171 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي 
 166 کنترل گرایش ابزاردقیق

 وزارت صنایع و معادن

  شرکت فوالدین ذوب آمل
  فذا

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 فذا 

  مهندسی تکنولوژي
 179  ذوب فلزات- متالورژي

 454 روابط عمومی
 456 طراحی پوشاك

 459 علوم کتابداري و اطالع رسانی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 
 461 مدیریت امور فرهنگی

 454 ومیروابط عم
 455 صنایع دستی
 456 طراحی پوشاك

 460  طراحی چاپ-گرافیک

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

 460  گرافیک-گرافیک
کاربردي - علمیمرکز آموزش  454 روابط عمومی

 460  گرافیک-گرافیک  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 460 گرافیک -گرافیک  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

 460 ارتباط تصویري

 مازندران

 مرکز نوسازي و تحول اداري ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و 

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 460  طراحی چاپ-گرافیک  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 461 فرهنگیمدیریت امور 
 153 مهندسی تکنولوژي الکترونیک

  مهندسی تکنولوژي
 161 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

  مهندسی تکنولوژي
 166 گرایش ابزاردقیق  کنترل

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی اراك

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی ساوه

  مهندسی تکنولوژي
 182 نرم افزارکامپیوتر 

 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 ور جهاد دانشگاهی نیم

  مهندسی تکنولوژي
 182 نرم افزارکامپیوتر

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 353 اصالح و تربیت بهزیستی استان مرکزي

 455 صنایع دستی
 462 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
کاربردي - علمیمرکز آموزش  معاونت صنایع دستی و هنرهاي سنتی دستی و گردشگري

 صنایع دستی استان مرکزي
 463 موزه داري

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي ساوه

  مکانیزاسیون کشاورزي
 275  زراعی و باغی

 مرکزي

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد کشاورزي

 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

253 
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريهها، دستگاارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  بهداشت مواد غذایی
 254  با منشا دامی

هاي  تکنولوژي شیر و فرآورده
کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي 261 لبنی

 جهاد کشاورزي
کاربردي - یعلممرکز آموزش 

 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 
  تولید و پرورش

 263  گل و گیاهان زینتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  شرکت هپکو
 )اراك(شرکت هپکو 

مهندسی تکنولوژي مکانیک 
 186 سازي و راهداري هاي راه ماشین

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
مهندسی تکنولوژي ساخت و 

کاربردي - علمیمرکز آموزش  شرکت یدك رسان کاوه 171 ابزار تولید گرایش ماشین
 رسان کاوه یدك

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 
 159 تغییر شکل فلزات

اربردي ک- علمیمرکز آموزش  گروه صنعتی صفا
  مهندسی تکنولوژي گروه صنعتی صفا

 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 سازي تولید گرایش قالب

مهندسی تکنولوژي ساخت و 
 171 ابزار ماشینتولید گرایش 

 وزارت صنایع و معادن

کاربردي - علمیمرکز آموزش  ماشین سازي اراك
 ماشین سازي اراك

  مهندسی تکنولوژي 
 174 کشی صنعتی طراحی و نقشه

کاربردي - علمیمرکز آموزش  454 روابط عمومی
 460  گرافیک-گرافیک  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

 مرکزي

 مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 454 روابط عمومی ین خم1فرهنگ و هنر واحد 

 354 حسابداري
 355 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 461 مدیریت امور فرهنگی
 جهاد دانشگاهی بندرعباس

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

گی و نظارت بر مراکز آموزش ستاد هماهن سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان هرمزگان

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
جهاد کشاورزي هرمزگان 

 )بندرعباس(
 260 پرورش آبزیان تکثیرو

 354 حسابداري
کاربردي - علمیمرکز آموزش   کاربردي-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 454 روابط عمومی

 کیش
 360 مدیریت هتلداري

 354 حسابداري
 454 روابط عمومی

 هرمزگان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

 460  تصویرسازي-گرافیک

کاربردي - علمیمرکز آموزش  جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی همدان

  مهندسی تکنولوژي
 182  نرم افزارکامپیوتر

  آسیب شناسی اجتماعی
 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 آموزش ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز سازمان بهزیستی کشور
 بهزیستی کشورکاربردي -علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
  مدیریت امداد در سوانح  بهزیستی استان همدان

 357  )غیرطبیعی  سوانح-سوانح طبیعی(

 عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان
کاربردي - علمی آموزش مرکز  یسنت يهنرها و یدست عیصنا معاونت  يگردشگر و یدست

  همدان نیاللج یدست عیصنا
   يتکنولوژ یمهندس

  196  ینیچ و یکاش -کیسرام
  آسیب شناسی اجتماعی

  ها و اقدامات سازمان زندان قوه قضاییه 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد
  تامینی و تربیتی کشور

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 353 اصالح و تربیت )همدان(ها  سازمان زندان

وزارت ارتباطات و فناوري 
کاربردي - علمی آموزش مرکز    رانیا یاسالم يجمهور پست شرکت  اطالعات

 361  پست  همدان پست

 همدان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  اداره کل تعاون استان همدان وزارت تعاون
 اداره کل تعاون استان همدان 

  مهندسی تکنولوژي
 18  نرم افزارکامپیوتر
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    درهاهریک از آن و کدرشته امتحانی هاي تحصیلی  رشته،هاي متقاضی، مراکز آموزشی مجريها، دستگاهارگانها، استانعنوان : )14(جدول شماره ادامه 
  ناپیوسته کارشناسی دوره

کدرشته  نام رشته  نام مرکز  نام دستگاه   نام ارگان  نام استان
  امتحانی

  انتقال آب
برداري و نگهداري   گرایش بهره

 هاي آبیاري و زهکشی شبکه
253 

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 265 هاي روغنی تولید دانه

  برداري تولید و بهره
 262 طر گیاهان دارویی و مع

 274 داري مرتع

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي همدان

  مکانیزاسیون کشاورزي
 275  زراعی و باغی

 354 حسابداري
  مهندسی تکنولوژي

کاربردي - علمیمرکز آموزش   کاربردي-دانشگاه جامع علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 155  شبکه هاي انتقال وتوزیع- برق
 مالیر

 182 کامپیوترافزار نرم  تکنولوژي مهندسی
 454 روابط عمومی

 460  گرافیک-گرافیک

 همدان

کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

 461 مدیریت امور فرهنگی
  آسیب شناسی اجتماعی

 451  گرایش پیشگیري از اعتیاد

ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش  سازمان بهزیستی کشور 353 اصالح و تربیت
 بهزیستی کشوري کاربرد-علمی

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 بهزیستی استان یزد

 آموزش -راهنماي آموزشی
 356 بزرگساالن

  آبخیزداري
 251  گرایش فرسایش و رسوب

  برداري احیاء و بهره
 252  از مناطق بیابانی

  انتقال آب 
برداري و نگهداري  گرایش بهره

 هاي آبیاري و زهکشی شبکه
253 

 257 تکنولوژي پرورش طیور
 258 تکنولوژي پرورش گاو
 261 لبنی هاي تکنولوژي شیر و فرآورده

  برداري تولید و بهره
 262  گیاهان دارویی و معطر

  تولید و پرورش
 263  گل و گیاهان زینتی

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت جهاد کشاورزي
 جهاد کشاورزي

 کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد کشاورزي یزد

 273 مدیریت تلفیقی آفات
 354 حسابداري

  مهندسی تکنولوژي
 155  شبکه هاي انتقال وتوزیع- برق

 160 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 بافق 

 181 خودرو مهندسی تکنولوژي مکانیک
  مهندسی تکنولوژي

کاربردي - علمیمرکز آموزش  161 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم
 182 افزارکامپیوتر نرم  تکنولوژي مهندسی جواد االئمه یزد

 354 حسابداري
 180 معماري

  يتکنولوژ یمهندس
 196  ینیچ و یکاش -کیسرام 

  کاربردي-دانشگاه جامع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  کاربردي- علمی مرکز آموزش
 میبد 

  مهندسی تکنولوژي
 174 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 454 روابط عمومی
کاربردي - علمیمرکز آموزش  مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 458 فیلم سازي گرایش تدوین

  یزد1فرهنگ و هنر واحد 
 460  گرافیک-گرافیک

  استانداري یزد  وزارت کشور
کاربردي - علمی آموزش مرکز

 خدمات و ینشان آتش سازمان
  زدی یمنیا

 357  نجات و امداد اتیعمل تیریمد

موسسه آموزشی پژوهشی ساختمان و  وزارت مسکن و شهرسازي 180 معماري
 شهرسازي

ربردي کا- علمیمرکز آموزش 
 172 مهندسی تکنولوژي ساختمان ساختمان و شهرسازي یزد

 یزد

کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی  وزارت نیرو
 صنعت آب و برق

کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 واحد آموزشی قنات

  مهندسی تکنولوژي
 152 هاي زیرزمینی  آب- آب
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمیري دورهکد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجتعریف شاغل، شرایط اختصاصی،  :)15(شماره جدول 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 
 سلف خوابگاه و ذهاب

 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

ز مشاغل دولتی یا غیردولتی گردد که در یکی اشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ١٠  -  -  -
  .و برق مشغول به فعالیت باشد مرتبط با صنعت آب 

مجتمع آموزشی و پژوهشی 
  آذربایجان 

- - + ٩٩ - 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  استاد شهریار تیکمه داش

+ + + ٨٢  

ه وزارت هاي تابعگردد که در یکی از شرکت  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
 سـال سـابقه کـار    10  سال و حداکثر3حداقل ) شرکت بازرگانی دولتی ایران(بازرگانی  

داشته و شغل وي به تایید امور اداري شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا واحدهاي تحت 
  .پوشش وزارت بازرگانی برسد

  . باشد سـال می60 شـدگان  حداکثر سن پذیرفته:شرایط اختصاصی

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش
   غله8بازرگانی منطقه 

کاربردي - مرکز آموزش علمی -  ٩٩ +  + -
 بازرگانی واحد مراغه

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .باشدعالیت سوابق ف

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   شرقیآذربایجان بهزیستی استان

+ - + - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1  :شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  دم امکـان حـذف مـی   مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـ     وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

 . مصوب اقدام نماینددرسی 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی تبریز

ایاب و ذهاب فقط براي واحد عملی دروس کـه در مـزارع،              وسیله  :شرایط اختصاصی   ٩٩  +  -  -
  . ه خواهد شدیشود، ارابرگزار می... پایلوت و آزمایشگاه و 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی

  )تبریز(

+ - + ١٤ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  دور کالسالمق  براي شاغلین حتی  -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته  -2. شود  برگزار می 
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان  فته  پذیر-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
توانند در هر تـرم تـا سـقف      میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تبریز

-  -  +  - 
هـا  هتوانند از امکانـات خوابگـا     ها می  فقط پرسنل سازمان زندان    -1: شرایط اختصاصی 

ها و نهادها با ارایه نامه از دستگاه متبوع   پذیرش همکاران سایر ارگان-2. استفاده کنند
  .باشد پذیر می نام امکان جهت ثبت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )آذربایجان شرقی(ها سازمان زندان

+ - + ٨٣ 
رگانی در  که در مشاغل اداري، مالی، بازگرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .هاي اقتصادي خصوصی و دولتی مشغول به کار باشد بنگاه
 . باشد  می21 الی 14ها براي سهمیه شاغل ساعت تشکیل کالس  :شرایط اختصاصی

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

+ - - ١٢ 

ه گـروه   که در یکـی از واحـدهاي تابعـ   گرددشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 
صنایع غذایی شیرین عسل مشغول به کار باشد و با معرفی کتبی شیرین عسل شـاغل              

  .شناخته شود
هـاي    از طریق معرفـی بـه خوابگـاه      به اسکان دانشجویان غیر بومی     :شرایط اختصاصی 

  . شودکمک میداراي مجوز 

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 شیرین عسل

صورت خـودگردان   نشجویان در حد مقدورات، خوابگاه بهبه کلیه دا :شرایط اختصاصی  ٩٩ + - -
 .گردد ارایه می

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع غذایی مراغه

گردد که در یک واحد تولیدي مرتبط با رشته  شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل ١٦ - - -
 .انتخابی مشغول به کار باشد

کاربردي - مرکز آموزش علمی
ذربایجان شرقی صنایع و معادن آ

 )تبریز(

-  -  -  ٩٩ 
 در 17 به یک نفر از دانشجویان ممتاز هر دوره با معدل بـاالي  -1 :شرایط اختصاصی 
شدگان بایـد بـومی   کلیه پذیرفته-2.شود تخفیف شهریه داده می %15هر ترم به میزان  

  .استان آذربایجان شرقی باشند
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  زسازي تبریگروه ماشین

هاي دولتی یـا  گردد که در یکی از دستگاهشاغل بـه فـردي اطـالق می   : تعریف شاغل  ١٧ + - +
  .ها و نهادهاي وابسته مشغول به کار باشدها و سازمانشرکت

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 مرند

-  -  -  ١٨ 

 گردد که از کارکنان رسـمی و پـایور نیـروي   شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
  . باشدانتظامی 

 پـذیرش مخـتص   -2.  حداقل داراي درجه ستوان سومی باشـد     -1: شرایط اختصاصی 
 رشته انتخابی با رسـته  -3. باشد  میزنجانداوطلبان استان آذربایجان شرقی، اردبیل و     

 خوابگـاه، سـلف سـرویس در حـد مقـدورات      -4. تطبیق داشته باشد  خدمتی داوطلب   
 سال سابقه خدمت 24ها نباید از ن در زمان شروع کالس داوطلبا-5. باشدسازمانی می

  . بیشتر داشته باشند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی تبریز

آذربایجان 
  شرقی
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمی تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره :)15(جدول شماره ادامه 

 نات رفاهیامکا
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

- - - ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

تندات و دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـس  
 .باشدسوابق فعالیت 

کاربردي - مرکز آموزش علمی
 بهزیستی آذربایجان غربی

+  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  ز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       مرک وابسته به
زم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    ال یشدگان هر رشته بنیه علم      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
ه انتخاب واحدهاي  گذرانده و آنگاه نسبت ب مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   ارومیهجهاد دانشگاهی

+ + + ٩٩ - 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 
 )ارومیه(

- + + ٩٩ - 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 
 )میاندوآب(

-  - + - 

المقدور در نوبت عصر و ایام تعطیل  ها، حتی براي شاغلین کالس-1: اصیشرایط اختص
باشـد  الحسنه اساتید و دانشجویان می    دانشگاه داراي صندوق قرض    -2. شودبرگزار می 

   ریـال پـس از   000/000/2که در صورت تمایل دانشجو به شرکت در صندوق مبلـغ         
خـصوص دانـشجویان خـواهر     خوابگـاه م  -3. گـردد کشی به دانشجو پرداخت می    قرعه
 . باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تکاب(دهخدا 

گردد که در یکی از ادارات و موسسات دولتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ١٧  -  -  -
 .به صورت رسمی، قراردادي و پیمانی مشغول به کار باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1 فرهنگ و هنر واحد

 غربی آذربایجان

وقت  نصاب در غیر هاي ویژه شاغلین در صورت رسیدن به حدکالس: شرایط اختصاصی ٩٩  - +  +
  . اداري تشکیل خواهد شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میاندوآب

آذربایجان 
 غربی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی - ٩٩ + - -
 جهاد کشاورزي اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی - ٩٩ + + +
 )مغان(زي اردبیل جهاد کشاور

-  -  +  ١٤ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس حتی براي شاغلین   -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته  -2. شود  برگزار می 
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان   پذیرفته -3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
توانند در هر تـرم تـا سـقف      میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اردبیلخانه کارگر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  +
  ذوب آهن اردبیل

 کـه ظرفیـت آن    دانـشگاه دانشجویان دختر به پانسیون زیـر نظـر         : اصیشرایط اختص  ٩٩ + - -
 .  گردند نفر را خواهد داشت، معرفی می30محدود و در هر دوره قابلیت اسکان 

  کاربردي- موزش علمیآمرکز 
 صنایع دستی اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
   اردبیل1 فرهنگ و هنر واحد

  اردبیل

گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی شاغل به فردي اطالق می: لتعریف شاغ ١٠  -  -  -
  . مرتبط با صنعت آب و برق مشغول به فعالیت باشد

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
   اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  +  +  -
  آران و بیدگل

-  -  -  ١٣ 
ارات و مراکز بهزیستی بخش     گردد که در اد   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .باشدسوابق فعالیت 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهانبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  -  -  +
  تیران و کرون

-  -  +  - 

رشته  نفر براي هر کد  15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته
بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می    مصوب نداشته باشند، این قبیل     درسی

 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی
  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهانجهاد دانشگاهی

  اصفهان
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمیختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرایط ا :)15(جدول شماره ادامه 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  -  -
  فهانجهاد کشاورزي اص

+  -  +  ١٤ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  مقدور کالسال  براي شاغلین حتی  -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته  -2. شود  برگزار می 
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان   ه پذیرفت-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
توانند در هر تـرم تـا سـقف      میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کاشان17خانه کارگر واحد 

-  -  +  ٩٩ -  
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  شهرزرین

-  -  -  ٢٢ 
گردد کـه از کارکنـان وابـسته بـه سـازمان            فردي اطالق می  شاغل به   : تعریف شاغل 

ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي و مامور به خدمت بوده و یا از کارکنان کلیـه       زندان
  . در ارتباط هستند، باشد هانهادهایی که به نحوي با سازمان زندان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )اصفهان(ها سازمان زندان

-  -  -  ٨٧  
هـاي هنـر و یـا       که در یکـی از شـاخه       گرددشاغل به فردي اطالق می    : ریف شاغل تع

هاي دولتی و یا سایر مشاغل خصوصی مرتبط مشغول فعالیت         خدمات اجتماعی دستگاه  
  .باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی نقش جهان اصفهان

-  -  -  ٢٤ 

کنان رسـمی و قـراردادي یـا     از کارگردد کهشاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
سایر افراد مرتبط که با وزارت دفاع و نیروهاي مـسلح اعـم از ارتـش، سـپاه، نیـروي                

وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت   تمام   همکاري موثر و      انتظامی
  .باشد صنعتی مالک اشتر دانشگاه آموزش 

آزاد، در صورت واجد شرایط بـودن در      شدگان سهمیه      پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  
طول تحصیل و صالحدید و تأیید دانشگاه و صنایع دفاعی پس از اتمام تحصیل، امکان           

 داوطلبان هر اسـتان، از اولویـت   -2. جذب آنان در صنایع دفاعی فراهم خواهد گردید    
اساس مدارك محـل      داوطلبان شاغل بر  . (باشند  پذیرش در مرکز مربوط برخوردار می     

 از -3).شـوند  اساس مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب می   دمت و داوطلبان آزاد بر    خ
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل بایـد     -4 .آید     به عمل می   مصاحبهشدگان    پذیرفته

 حداقل ظرفیت براي تـشکیل هـر     -5. موافقت کتبی سازمان متبوع خود را ارایه نماید       
باشد و در صورت عدم حدنـصاب، دوره مربـوط     نفر می25هاي تحصیلی     یک از رشته  

  . اجرا نخواهد گردید

 کاربردي - مرکز آموزش علمی
  صنایع دفاعی زرین شهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  +  +  +
  علویجه

+  -  +  ٢٦ 

هاي گردد که در بخش فرهنگ و هنر سازمانشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
سابقه کار باید توسط اتحادیه و یا (بقه کار مفید داشته باشد دولتی یا غیردولتی داراي سا
  ).اداره مربوط مورد تأیید باشد

ظرفیت پذیرش دانشجو   % 50نام حداقل ها ثبت شرط تشکیل کالس  : شرایط اختصاصی 
  . باشدمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهان1 فرهنگ و هنر واحد

شهریه ثابـت  % 20  سال رتبه اول هر رشته در هر نیم به دانشجویان   : شرایط اختصاصی  ٩٩  +  +  +
  .شود تخفیف داده می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گلپایگان

-  -  -  ٢٤ 

 از کارکنان رسمی و قراردادي و سایر گردد کهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  نتظـامی افراد مرتبط که با وزارت دفاع و نیروهاي مسلح اعم از ارتش، سـپاه، نیـروي ا     

وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت آموزش  تمام همکاري موثر و   
  .صنعتی مالک اشتر باشددانشگاه 

شدگان سهمیه آزاد، در صورت واجد شرایط بـودن در           پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  
، امکان طول تحصیل و صالحدید و تأیید دانشگاه و صنایع دفاعی پس از اتمام تحصیل          

 داوطلبان هر اسـتان، از اولویـت   -2. جذب آنان در صنایع دفاعی فراهم خواهد گردید    
اساس مدارك محـل      داوطلبان شاغل بر  . (باشند  پذیرش در مرکز مربوط برخوردار می     

 از -3).شـوند  اساس مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب می   خدمت و داوطلبان آزاد بر    
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل بایـد     -4 .آید    مل می  به ع  مصاحبهشدگان    پذیرفته

 حداقل ظرفیت براي تـشکیل هـر     -5. موافقت کتبی سازمان متبوع خود را ارایه نماید       
باشد و در صورت عدم حدنـصاب، دوره مربـوط     نفر می25هاي تحصیلی     یک از رشته  

  .اجرا نخواهد گردید

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اشتر اصفهان مالک

-  -  -  ١٩ 

قراردادي و گردد که از پرسنل رسمی، پیمانی، یشاغل به فردي اطالق م: تعریف شاغل
  خرید خدمت معین وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امـور مالیـاتی کـشور یـا          

هـاي دولتـی   ها و موسسات مالی و اعتباري و سایر دستگاهپرسنل رسمی و پیمانی بانک 
  .اشدشاغل در استان اصفهان ب

 ی،هاي تحصیل یک از مقاطع و رشته که در هر       دو نفر از دانشجویانی    :شرایط اختصاصی 
شهریه متغیر در % 50کسب نمایند از پرداخت     18ترم تحصیلی معدل باالتر از      در هر   
  .نام ترم آینده معاف خواهند بودثبت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  +  -  -
  مبارکه

 فهانصا
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره :)15(جدول شماره ادامه 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  +  - 

 بـه   -2. باشـد   مـی  سـال    35شدگان   حداکثر سن براي پذیرفته    -1: شرایط اختصاصی 
  .شـود شهریه ثابت تخفیف داده مـی   % 20سال رشته در هر نیم    دانشجویان رتبه اول هر   

 بـا   نقل و ترافیک شهري    و   مهندسی تکنولوژي حمل   اولویت پذیرش براي رشته      -3 
 اولویت با معماري شهري و براي رشته نقل و ترافیک     و لهاي شهرسازي و حم     کاردان
  نـام حـداقل   شرط تشکیل کالس ثبت-5. باشد هاي معماري و یا شهرسازي می  کاردان

  . شدگان است  نفر از پذیرفته30

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آبادنجف

 دوره خوابگـاه تحـت      به کلیه دانشجویان غیربومی متقاضی در کل       : شرایط اختصاصی  -  +  +  +
  .شود نظر دانشگاه اعطا می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هرند

 اصفهان

-  +  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  ورت عـدم امکـان حـذف مـی    مرکز ادغـام و یـا در صـ    وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ایالم   ایالمجهاد دانشگاهی

+  -  +  ٩٩ 
المقـدور در  حتـی  و) صبح و عـصر   (ها در طول ایام هفته       کالس -1: شرایط اختصاصی 

 ایـن مرکـز داراي خوابگـاه خـودگردان        -2. روزهاي پایان هفته نیز برگزار خواهد شد      
  . باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 برازجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی  . متقاضیان باید از سالمت جسمی برخوردار باشند: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
 بندرسازان گناوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
 فارس علوم و صنایع شیالتی خلیج

  کاربردي - مرکز آموزش علمی  - ٩٩  -  -  +
   بوشهر1 فرهنگ و هنر واحد

 بوشهر
  

  دانشکده حفاظت محیط زیست  - ٩٩  +  -  -

-  -  +  ٢٩ 

ا و .ا.گـردد کـه در نیروهـاي مـسلح ج       شـاغل بـه فـردي اطـالق مـی         : تعریف شاغل 
هاي دولتی به صورت رسمی و منطبق با رشته  هاي تابعه و همچنین سایر دستگاه سازمان

  .باشد انتخابی مشغول به خدمت 
 سنوات خـدمتی    -2.آید به عمل می   مصاحبهشدگان   از پذیرفته  -1: یشرایط اختصاص 

شـدگان   پذیرفتـه -3. باشـد  سـال تمـام مـی    25 و حـداکثر     20 کارکنان شاغل حداقل  
 در -4. باشـند   سال تمام در مشاغل اطالعاتی و امنیتی مـشغول بـه کـار        5بایست   می

شده   با شرایط تعیینشدگان  صورتی که معلوم شود شرایط عمومی و اختصاصی پذیرفته        
از سوي سازمان حفاظت اطالعات آجا مغـایرت دارد فـرد خـاطی در هـر مرحلـه از                

 افـرادي کـه در سـازمان    -5.  آموزش که باشد از ادامه تحصیل محروم خواهـد شـد        
نمایند بایستی قبل  هاي دولتی خدمت می هاي دستگاه حفاظت اطالعات ارتش یا حراست

  نامه به اداره آموزش رین نهاد یا حراست سازمان متبوعه معرفینام از طریق باالت از ثبت
 پرداخـت شـهریه تحـصیلی       -6. و پژوهش سازمان حفاظت اطالعات آجا ارایه نمایند       

دانشجویان خارج از حفاظت اطالعات ارتش به عهده سازمان اعزام کننده یـا دانـشجو    
  .خواهد بود

دانشکده علوم و فنون فارابی 
  )تهران(

-  -  -  ٣٠ 

  .گردد که از پرسنل ناجا باشدشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
شدگان  پذیرفته-2. باشد پذیرش مختص پرسنل بومی تهران می-1: شرایط اختصاصی

 سـال از اسـتخدام   2 حـداقل  -3. باشند) نظامی یا کارمند(بایست از کارکنان پایور    می
 رشته تحصیلی کارکنـان بـا رسـته    -4. کارکنان سپري شده باشد  ) رسمی شدن (قطعی  

 سال پس از فراغـت از تحـصیل،   4 حداقل به مدت     -5. خدمتی همخوانی داشته باشد   
  .فرصت ادامه خدمت در ناجا را داشته باشند

  مجتمع آموزشی شهید ایرانی

شاغل به فردي اطالق مـی گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي صـنعتی،       : تعریف شاغل  ٣٢  -  -  -
  .نی، خدماتی، توزیعی و یا صنوف مشغول به کار باشدتولیدي، بازرگا

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي خدمات  انجمن صنفی شرکت

  پس از فروش خودرو

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

داراي مـستندات و  دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و  
  .سوابق فعالیت باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان تهران

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
 الکتریک پارس

 سال سابقه خدمت در یکی 2گردد که حداقل شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ٣٣  -  -  -
  .شته انتخابی خود داشته باشدبا رهاي دولتی یا موسسات خصوصی منطبق  از شرکت

کاربردي - مرکز آموزش علمی
  پژوهش و مهندسی جوش ایران

گردد کـه مـستقیماً در بخـش صـنعت و یـا       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ١٥  +  -  -
  .کننده خدمات به صنعت مشغول به کار باشد ها و واحدهاي خدماتی ارایه سازمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تهران(قات صنعتی ایران تحقی

   تهران
  و

   البرز
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 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف ابگاهخو ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  +  ٣٤ 

گردد که مربی یا کارمند رسمی، پیمـانی، یـا    شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 
  و هـاي آزاد فنـی    اي کشور یا مربـی آموزشـگاه    حرفه  و قراردادي سازمان آموزش فنی  

اي تحت پوشش این سازمان بوده و در حرفه منطبق و مرتبط با رشـته تحـصیلی          حرفه
  .د تقاضا اشتغال داشته باشدمور

 حداکثر سابقه خدمت افـراد  -2. باشد   سال می  45 حداکثر سن    -1: شرایط اختصاصی 
 سپردن تعهد خدمتی به میزان دو برابر مـدت تحـصیل از   -3. باشد   سال می   20 شاغل

  .ضـروري اسـت   ) تعهد محـضري  (اي    حرفه  و  سوي شاغلین رسمی سازمان آموزش فنی     
در صـورت بـه   . باشـد   نفـر مـی  20نام براي تـشکیل هـر دوره          حداقل تعداد ثبت   -4

 برنامه هفتگی براساس برنامه آموزشی هر -5. گردد حدنصاب نرسیدن دوره حذف می 
هاي تعیین شده از  ها  در ایام و گروه ترم بوده و دانشجویان موظف به حضور در کالس  

گان ملـزم بـه     شـد    درصورت تشخیص مرکز مجري پذیرفته     -6. باشند  سوي مرکز می  
 هزینه استفاده -7 .باشند گذراندن دروس جبرانی عالوه بر واحدهاي درسی مصوب می     

  .گردد هاي مرکز از دانشجویان اخذ می صورت جداگانه طبق تعرفه از سلف سرویس به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )کرج(اي  حرفه و  مربی فنی  تربیت 

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1 :شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
رخـی از واحـدهاي    الزم را جهت اخذ و گذراندن ب شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- کز آموزش علمیامر
   4 ،3، 2، 1 جهاد دانشگاهی تهران

    کرجو 

  . روز ضـروري اسـت  4 حضور در تمام ایـام هفتـه دسـت کـم         -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
  .  ها و عملیات در کرج است  برگزاري کالس-2 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )کرج(کشاورزي  جهاد

+  -  +  ٩٩ -  
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي شهید زمانپور 
  ) ساوجبالغ-تهران (

-  -  -  ٩٩ 
  وسـیله  -2. گردد  هاي شاغلین در نوبت عصر برگزار می         کالس -1: اختصاصیشرایط  

 موجود )کلیه دروس تخصصی(هاي صنعتی    ایاب و ذهاب فقط براي مراجعه به شهرك       
  .باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 چرم تهران

-  -  -  ١٤ 

 صنعتی، گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي،اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی  -1 :شرایط اختصاصی 

یه علمی الزم را جهت گذراندن شدگان هر رشته بن   چنانچه پذیرفته  -2. شود  برگزار می 
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان    پذیرفته-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
توانند در هر تـرم تـا سـقف      میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
    خانه کارگر واحد تهران

-  -  -  ٣٦ 

کـه بـه صـورت رسـمی، پیمـانی یـا          د  گـرد   شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل 
بایست داراي ابالغ رسمی از اداره  وقت می کارکنان قراردادي تمام(وقت    قراردادي تمام 

در سازمان صدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی     ) نسانی سازمان متبوع باشند   کل منابع ا  
  .ایران مشغول به کار باشند

 کارکنـان   -2. به عمل خواهـد آمـد      مصاحبهشدگان  از پذیرفته  -1: شرایط اختصاصی 
 سال از سنوات خدمت آنان بـاقی مانـده و کارکنـان پیمـانی و        12رسمی باید حداقل    
ــام ــراردادي تم   . ســال ســابقه خــدمت در ســازمان باشــند 5راي وقــت حــداقل دا ق

نیاز  شدگان به تشخیص گروه آموزشی مربوط ملزم به گذراندن دروس پیش  پذیرفته-3
  . سیما هستند و و خاص صدا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 رسانه

ترجیحـاً  (هـاي صـنعتی    گردد که در شـرکت  شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل  ٣٧  -  -  -
  .کند فعالیت می) ساز خودرو خودروساز و یا قطعههاي  شرکت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران( ساپکو 

-  -  +  ٣٨ 

دادي  صورت رسمی، پیمانی و قرارگردد که به شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ها تحت عنوان  ها و دستگاه نشانی و خدمات ایمنی و یا سایر ارگان  هاي آتش   در سازمان 

  اي به ارایه خدمات امدادي و اطفاي حریق بپردازد ن حرفهنشا آتش
دارا بودن سالمت جسمانی برابر تایید پزشک معتمـد سـازمان       -1: شرایط اختصاصی 

در هـر تـرم تخفیـف     % 25نشانی تهـران       به شاغلین سازمان آتش    -2 .باشد  الزامی می 
  .شود شهریه داده می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  و نشانی  سازمان آتش

 خدمات ایمنی

   تهران
  و

 البرز
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 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 رویسس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

گردد که به طور رسمی، پیمانی یا قـراردادي  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٣٩  -  -  -
  . در سازمان تبلیغات اسالمی یا یکی از موسسات وابسته مشغول به خدمت باشد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان تبلیغات اسالمی تهران

-  -  -  ٢٢ 
هـا و اداره کـل     به کلیه پرسنل شاغل در سـتاد سـازمان زنـدان      شاغل: تعریف شاغل 

هاي استان تهران، سمنان، قزوین، قم و مازندران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي  زندان
  .گردد اطالق می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(ها  سازمان زندان

مند رسمی یا پیمانی شهرداري یا گردد که کارشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ٢٣  -  -  -
  .هاي وابسته به آن باشد ها و شرکت ها، سازمان ارگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
سازمان فناوري اطالعات و 
  ارتباطات شهرداري تهران

-  -  +  ٤٠ 
هاي تحت  گردد که در ادارات، نهادها و بخش شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

ب اسالمی در حرفه منطبق با رشته انتخابی مـشغول بـه کـار      پوشش بنیاد مسکن انقال   
  .باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

-  -  +  ٤١ 
گردد که در شرکت سهامی عام سیمان فارس شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

هاي صنعتی و خدماتی در حرفه منطبـق بـا    و خوزستان، صنعت سیمان و یا سایر بخش 
  .تخابی مشغول به کار باشدرشته ان

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سیمان آبیک

-  -  -  ٩٢ 
پردازي ایران که  شاغل به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادي شرکت داده: تعریف شاغل

   .گرددسال سابقه همکاري با شرکت دارند، اطالق می  3حداقل 
شـدگان   پذیرفته -2. د پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دار      -1: شرایط اختصاصی 

  .بایست از سالمت کامل جسمانی برخوردار باشند می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  پردازي ایران شرکت داده

سـازي   هاي گروه خـودرو     گرددکه در شرکت    شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٤٢  +  -  +
  .سایپا در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به کار باشد

  کاربردي- زش علمیمرکز آمو
  شرکت سایپا

-  -  +  ١٥ 

گردد که حداقل دوسـال در مراکـز صـنعتی      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .مرتبط با رشته انتخابی سابقه کار داشته باشد

% 5و % 10،%15 در هر ترم به نفرات اول تـا سـوم بـه ترتیـب      -1: شرایط اختصاصی 
بایست از سالمت کامل جسم و میشدگان    ته پذیرف -2 .تخفیف شهریه داده خواهد شد    

  .روان برخوردار باشند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت صنعتی آما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد خوابگاه مختص خواهران می: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  شهرداري رودهن

قـراردادي کـشوري و      نی،شاغل به تمامی کارمندان اعم از رسمی، پیما       : تعریف شاغل  ٤٤  +  -  +
  .گرددلشکري اطالق می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شهرداري ورامین

 برگـزار   2هاي رشـته صـنایع دسـتی در سـاختمان شـماره               کالس: شرایط اختصاصی   ٩٩  -  -  -
  .گردد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی استان تهران

- -  +  ١٦ 
اتی  که از طرف مراکز تولیدي یا خـدم      گردد می شاغل به فردي اطالق   : تعریف شاغل 
  .گردد   مرتبط معرفی

و ایثارگران انقالب اسـالمی و  هاي معظم شهدا، جانبازان       به خانواده : شرایط اختصاصی 
  .گردد کل دوره تخفیف شهریه اعطا میبراي % 5تا % 25دانشجویان رتبه اول تا سوم از 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )عج(ئم صنایع غالت قا

گردد که در صنایع مرتبط دولتی یا غیردولتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ١٥  +  -  +
  .در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به کار باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران( صنایع الستیک 

+  -  +  ٩٣ 
موسـسات مـواد    که در کارخانجـات و  گرددشاغل به فردي اطالق می  : تعریف شاغل 

مشغول بـه  ) خصوصی و دولتی(هاي صنعتی و بازرگانی مرتبط  گاهغذایی و شیمیایی و بن  
  .کار باشد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )عالیزاد(صنعت غذا 

-  -  +  ١٥ 
هاي صنعتی و یا مـشاغلی   گردد که در بخش     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

سال سابقه بیمه   مشغول به کار و در این زمینه یککه مرتبط با رشته انتخابی خود باشد
  .داشته باشد

   .باشد  غیربومی می خوابگاه مختص خواهران  :شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت غذاي تهران

-  -  +  ٤٦ 

گردد کـه در اسـتخدام سـازمان هواپیمـایی            شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
، ) نیـروي انتظـامی    - سـپاه  -ارتـش ( هوایی   يهاي کشور، نیرو    ، شرکت فرودگاه    کشوري
  .هاي هواپیمایی و یا در حرفه مرتبط با صنعت هوانوردي مشغول به کار باشد شرکت

بایست پیش از ورود آزمایشات طب هوایی را به   دانشجویان می -1: شرایط اختصاصی 
  بایـست   اضـیان مـی   حداقل قد متق   هوانوردي خلبانی  در رشته    -2  .سالمت طی نمایند  

% 20 به دانشجویان شاگرد اول در هر ترم -3.  باشد10/10متر و دید چشم   سانتی165
   .شود تخفیف شهریه داده می% 10 و دوم و سوم

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي تهران

-  -  -  ٩٩ 
 رشـته  به نفرات اول تا سوم ورودي هر سال در هر ترم با توجه به          : شرایط اختصاصی 

 ریال تخفیف   000/200 ریال و    000/300 ریال و    000/400 تحصیلی به ترتیب مبالغ   
  .شهریه داده خواهد شد 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  تهران1فرهنگ و هنر واحد

گردد که در مراکز خصوصی یا دولتی مرتبط      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٤٧  +  -  -
  .اشدبا صنعت چاپ مشغول به کار ب

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   تهران5فرهنگ و هنر واحد 

 بـه عمـل    )سلفژ و ساز (آزمون عملی و مصاحبهشدگان،  از پذیرفته:شرایط اختصاصی  -  -  -  -
  .  خواهد آمد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )موسیقی(11فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  ٢٣ 
و سازمان فرهنگی هنري شـهرداري  شهرداري تهران شاغل به کارکنان  : تعریف شاغل 

هـا یـا    اي و نیز افراد شـاغل در سـازمان      تهران اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، پروژه      
  .گردد هایی که با مجموعه شهرداري یا سازمان قرارداد دارند، اطالق می شرکت

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 فرهنگی هنري شهرداري تهران

   تهران
  و

 البرز
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 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  +  ٤٦ 

گردد که در صنعت حمل و نقل هوایی کشور  ي اطالق می  شاغل به فرد  : تعریف شاغل 
هاي خصوصی مرتبط با رشته مورد نظر      و یا در هر یک از شرکت      )  نظامی   غیر - نظامی  (

  . باشند، مشغول به کار باشد که داراي مجوز از مراجع ذیربط می
  هاي تخصصی هواپیمایی انجـام آزمایـشات پزشـکی           براي رشته  -1: شرایط اختصاصی 

   استفاده از لباس فرم در طول تحصیل الزامی-2.  باشد تبط با رشته انتخابی الزامی میمر
توانند در امتحانات  دوره نمی  هواپیمایی در پایان  هاي التحصیالن رشته  فارغ-3. باشد  می

هـاي     نمایند مگرآنکه اخـتالف سـاعات سـیالبس         کشوري شرکت   استاندارد هواپیمایی 
.  گواهینامه مخصوص دریافت نماینـد      ورت جداگانه گذرانده و   ص به  دروس تخصصی را    

  .باشد  وسیله ایاب و ذهاب ضمن پرداخت هزینه توسط دانشجویان مهیا می-4

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فنون و خدمات هوایی تهران

،  ، سازمان ثبت یگردد که در دفاتر اسناد رسم شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ٤٩  -  -  -
  . قضاییه و دوایر تابعه مشغول به کار باشد و مورد تایید مرکز آموزش قرار گیرد قوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 کانون سردفتران و دفتریاران

گردد که در حوزه صـنعت مـشغول بـه کـار     شاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل  ٥٠  +  -  +
  .باشد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   گروه صنعتی ایران خودرو

مرکـز در قبـال      -2 .پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص دارد      -1: شرایط اختصاصی  -  +  -  -
  .گونه تعهدي ندارد هیچ) شنبه و جمعه پنج(هاي در ساعات خاص  برگزاري کالس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  گسترش انفورماتیک ایران

-  -  -  ٢٤ 

 از کارکنان رسمی و قراردادي و سایر گردد کهي اطالق میشاغل به فرد: تعریف شاغل
  افراد مرتبط که با وزارت دفاع و نیروهاي مسلح اعم از ارتش، سـپاه، نیـروي انتظـامی      

وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت آموزش  تمام همکاري موثر و   
  .صنعتی مالک اشتر باشددانشگاه 

شدگان سهمیه آزاد، در صورت واجد شرایط بـودن در           پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  
طول تحصیل و صالحدید و تأیید دانشگاه و صنایع دفاعی پس از اتمام تحصیل، امکان           

 داوطلبان هر اسـتان، از اولویـت   -2. جذب آنان در صنایع دفاعی فراهم خواهد گردید    
اساس مدارك محـل      اغل بر داوطلبان ش . (باشند  پذیرش در مرکز مربوط برخوردار می     

 از -3).شـوند  اساس مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب می   خدمت و داوطلبان آزاد بر    
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل بایـد     -4 .آید     به عمل می   مصاحبهشدگان    پذیرفته

 حداقل ظرفیت براي تـشکیل هـر     -5. موافقت کتبی سازمان متبوع خود را ارایه نماید       
باشد و در صورت عدم حدنـصاب، دوره مربـوط     نفر می25هاي تحصیلی     هیک از رشت  

هاي مربوط به حفاظت اطالعات فقط   پذیرش دانشجو در دوره -6 .اجرا نخواهد گردید  
  .از کارکنان واحدهاي حفاظت و اطالعات انجام خواهد پذیرفت

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مالک اشتر تهران

بایست از شرایط جسمی و ذهنی سالم برخوردار          شدگان می   ذیرفتهپ: شرایط اختصاصی  -  +  -  -
   .باشند

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
مطالعات و مشاوره سیاحتی 

 گردشگران بنیاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
  منابع طبیعی دکتر جوانشیر

-  -  +  ٥٣ 

حکم رسمی و پیمانی    شاغل به کارمندان جمعیت هالل احمر که داراي         : تعریف شاغل 
 سال متناوب سابقه داوطلبی 7 سال متوالی و یا 5دسته از افرادي که داراي  هستند و آن

  .گرددباشند، اطالق می می) با تأیید سازمان داوطلبان هالل احمر(
 حداکثر سابقه خدمت متقاضیان شاغل جمعیت جهت پذیرش در -1: شرایط اختصاصی

 موافقت باالترین مقام مافوق جهـت پـذیرش         -2 . اشدب   سال می  20  هاي موسسه   رشته
هاي موسسه   متقاضیان شرکت در رشته    -3  . الزامی است   هاي موسسه   شاغلین در رشته  

بایست از توانایی جسمی الزم برخوردار و فاقد هرگونه معلولیـت مـوثر               هالل ایران می  
ل به جمعیت تعهد بایست دو برابر مدت تحصی  متقاضیان رسمی و پیمانی می-4. باشند

 در امداد  مدیریت، مدیریت عملیات امداد و نجاتهاي   در رشته-5. خدمت بسپارند
 جمعیت هـالل  -6 .توانند از سهمیه شاغلین استفاده کنند فقط داوطلبان مرد می  سوانح  

  .شدگان در مؤسسه ندارد احمر مسئولیتی درخصوص استخدام پذیرفته

  موسسه آموزش عالی
  هالل ایرانکاربردي- علمی

آموزانی که در پایان ترم رتبه اول تا سوم علمی را کسب  براي دانش: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  .تخفیف برخوردار خواهند شد% 50تا % 20نمایند از 

  موسسه آموزشی و پژوهشی
 )تهران( وزارت صنایع و معادن 

   تهران
  و

 البرز

-  -  -  ١٣ 

ارات و مراکز بهزیستی بخش     گردد که در اد   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   

  .باشدسوابق فعالیت 
  .شـود  صورت خـودگردان اداره مـی     خوابگاه مختص خواهران به    -1: شرایط اختصاصی 

شی هـاي فرهنگـی، ورزشـی و پژوهـ      به دانشجویان که در طول تحصیل داراي رتبه      -2
  .تخفیف شهریه داده خواهد شد% 20باشند 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
چهار محال و  بهزیستی استان

  بختیاري

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
مـشابه سـایر شـعب      هاي    در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  رانیمجري برخی از دروس را به صورت جب

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی شهرکرد

چهار محال 
  و بختیاري
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 انات رفاهیامک
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

+  -  +  ٩٩ -  
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 جهاد کشاورزي چهارمحال و  
  بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
  عالمه

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  . شود خوابگاه براي خواهران به صورت خودگردان اداره می:ط اختصاصیشرای ٩٩  +  -  +
  فارسان

چهار محال 
  و بختیاري

-  -  -  ١٣ 

گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   دولتی یا غیر 

  .باشد بق فعالیت سوا
اعتیـاد  پیـشگیري از    شناسی  اجتمـاعی گـرایش           آسیب  در رشته  :شرایط اختصاصی 

  .باشد ظرفیت پذیرش فقط مختص متقاضیان بومی استان می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان خراسان جنوبی

+  +  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15اقل نام حد ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   باشند، این قبیل  درسی مصوب نداشته    
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  -
  جهاد کشاورزي بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  -
   جهاد کشاورزي قائنات

 . شود اداره می تحت نظارت مرکزخوابگاه به صورت خودگردان    -1 :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
  .ظرفیت پذیرش فقط مختص متقاضیان بومی استان باشدحسابداري  در رشته -2

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نهبندان

خراسان 
  جنوبی
 

گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی شاغل به فردي اطالق می: ف شاغلتعری ١٠  -  -  -
  .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد

  مجتمع آموزشی و پژوهشی 
  خراسان رضوي

-  -  -  ٥٤ 
گرددکه از پرسنل رسمی یا پیمـانی سـازمان   شاغل به فردي اطالق می   : تعریف شاغل 
 سال سـابقه کـار داشـته     3ضوي و یا موسسات تابعه آن بوده و حداقل          ر  آستان قدس 

  .باشد
  . به عمل خواهد آمدمصاحبهشدگان از پذیرفته: شرایط اختصاصی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آستان قدس رضوي

-  -  +  ٥٥ 
هـاي   ها و شرکت گردد که از مدیران اتحادیه شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

صـورت   هـاي تعـاونی بـه       و یـا در شـرکت      )یئت مدیره، مدیر عامل، بازرس    ه(ی  تعاون
هاي دولتی به  وقت مشغول به کار باشد و همچنین افرادي که در ادارات و سازمان      تمام

  .صورت رسمی اشتغال به کار دارند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اداره کل تعاون استان 

  خراسان رضوي

 کاربردي- یمرکز آموزش علم  - ٩٩  +  -  -
 بازرگانی واحد خراسان رضوي

-  -  -  ٥٦ 
هاي  گردد که درحال حاضر در یکی از کارخانهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .صنایع غذایی یا موسسات وابسته مشغول به کار باشد
 ایاب و ذهابو وسیله رویس، خوابگاه امکانات رفاهی شامل سلف س: شرایط اختصاصی
  .باشد در این مرکز موجود مینه با پرداخت هزی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بررسی و تحقیق و آموزش 

  صنایع قند ایران

-  +  +  ١٣ 

گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   

  .باشدفعالیت سوابق 
ها بـه حدنـصاب رسـیدن ظرفیـت پـذیرش           شرایط تشکیل کالس  : شرایط اختصاصی 

   .باشد می

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان خراسان رضوي

-  -  +  ٥٧ 

گردد که در یکی از واحدهاي صنعتی و معدنی  شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .ق با رشته انتخابی مشغول بکار باشدکشور و یا یکی از صنوف در حرفه منطب

در طول تحصیل به ترتیب نفـرات   17  دانشجویان معدل باالي-1: شرایط اختصاصی
  . شهریه برخـوردار خواهنـد بـود    تخفیف% 10 و% 20،% 30 اول، دوم و سوم هر رشته از

 پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بصورت قـسطی              -2
 .شـود  المقدور در نوبت عـصر برگـزار مـی         ها حتی    براي شاغلین کالس   -3. دخواهد بو 

 ا و هـ   وسیله ایاب و ذهاب براي جابجایی دانشجویان از ساختمان مرکزي به کارگاه            -4
ز هاي داراي مجو  معرفی دانشجویان به خوابگاه-5. نظر گرفته شده است ها در آزمایشگاه

  .باشدپذیر میامکان

 کاربردي- یمرکز آموزش علم
  تصمیم یارتوس

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    ن هر رشته بنیه علمی    شدگا  پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می    درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جهاد دانشگاهی کاشمر

خراسان 
  رضوي
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمی تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره :)15(جدول شماره ادامه 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف هخوابگا ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي     بنیه علمی  شدگان هر رشته    پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شگاهی مشهد جهاد دان

هاي آموزشی در یکی  هاي آموزشی براساس برنامه ریزي گروه  دوره: شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .رضوي یا شهید هاشمی نژاد برگزار خواهد شد از دو پردیس شهید

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

 )مشهد(

-  -  -  ١٤ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می  فرديشاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی  -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته  -2. شود  میبرگزار  
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان    پذیرفته-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
توانند در هر تـرم تـا سـقف      میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

صـورت بـومی     پـذیرش بـه  -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شـوند     %  70
 .باشد می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   خانه کارگر واحد مشهد

-  -  -  ٢٢ 
ها که در حرفه منطبق با رشـته انتخـابی           به کلیه پرسنل سازمان زندان    : تعریف شاغل 

  .گردد کار باشد اطالق میمشغول به 
  .دباش نفر می 20 شدن حداقل ها منوط به پذیرفته  تشکیل کالس:شرایط اختصاصی

کاربردي - مرکز آموزش علمی
  )خراسان رضوي(ها  سازمان زندان

-  -  +  ٩٩ -  
 کاربردي- مرکز آموزش علمی

  سازمان مدیریت صنعتی 
  خراسان رضوي

-  -  +  ٩٩ -  
 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعتی -شرکت خدمات علمی

  )مشهد(خراسان رضوي 

-  +  +  ١٥ 
صورت قـراردادي یـا پیمـانی در     گردد که بهشاغل به فردي اطالق می : تعریف شاغل 

هاي خراسان رضوي، شمالی و  هاي صنعتی در استان واحدهاي صنعتی، با اولویت شهرك
  .جنوبی مشغول به کار باشد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي صنعتی  كشرکت شهر

  خراسان رضوي
هـا،    گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري          شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل  ٢٣  +  -  -

  .  هاي وابسته به آن مشغول به کار باشد ها و نهادها و شرکت ها و سازمان شهرداري
 کاربردي- مرکز آموزش علمی

  شهرداري مشهد

+  -  +  ٥٨ 

هاي صـنعتی، خـدماتی و    گردد که در بخش  اطالق می   شاغل به فردي   : تعریف شاغل 
  .کشاورزي و یا اداري مرتبط مشغول به کار باشد

باشد که در صورت پر شدن ظرفیت این   مرکز داراي خوابگاه می-1: شرایط اختصاصی
 نفـر   20 هـا    حدنـصاب برگـزاري دوره     -2. مرکز تعهدي براي خوابگاه نخواهد داشـت      

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن     ته چنانچه پذیرف  -3. باشد  می
بایست به تشخیص شوراي  برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشد این افراد می      

صورت تقویتی گذرانده  هآموزشی مرکز مجري برخی از دروس پایه و زبان انگلیسی را ب
  . و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي درسی اقدام نماید

 کاربردي- آموزش علمیمرکز 
  )تربت جام(صنعت غذا 

-  -  +  ٢٦ 
گردد که داراي سابقه اشتغال در حوزه فرهنگ شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

  .هاي دولتی و خصوصی باشد و هنر و مدیریت خدمات اجتماعی در بخش
تیب دانشجویان ممتاز نفرات اول تا سوم هررشته در هر دوره به تر      : شرایط اختصاصی 

  .شود تخفیف شهریه داده می% 10و % 15، 20%

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
   2فرهنگ و هنر واحد 
 خراسان رضوي

-  -  -  ٤٨ 
صـورت رسـمی، پیمـانی،    گـردد کـه بـه   شاغل بـه فـردي اطـالق مـی      : تعریف شاغل 

هـاي تابعـه و    قراردادي،کارمعین، شرکتی، وظیفه و افتخاري دستگاه قـضایی و سـازمان    
توانند از سهمیه د و نیز ضابطین عام و خاص می اي وابسته مشغول به کار باش     ه  رکتش

  .شاغل مرکز استفاده نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   قوه قضاییه خراسان رضوي

+  -  +  ٣٢ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
خصوصی تحت پوشش بیمه، سابقه کار داشته باشـد و یـا از   و بازرگانی اعم از دولتی و  

  .بورسیه گردد) داراي مجوزهاي قانونی(طرف یکی از واحدهاي مذکور 
بعدازظهرها و روزهاي تعطیل  رالمقدور د هاي شاغلین حتی  کالس-1: شرایط اختصاصی

 چنانچـه  -3. باشـد  نفـر مـی  15هـا   حدنـصاب تـشکیل دوره  -2. برگزار خواهـد شـد    
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي         رفتهپذی

بایست به تشخیص شوراي آموزشـی مرکـز        درسی مصوب نداشته باشند این افراد می      
مجري برخی از دروس پایه و زبان انگلیسی را به صورت تقویتی گذرانده و آنگاه نسبت 

  بـومی جهـت اسـتفاده از    خـواهران غیـر   -4. به انتخاب واحدهاي درسی اقـدام نمایـد       
 دانشجویان ممتاز پس از پایان تحصیل، -5. هاي خودگردان معرفی خواهند شد     خوابگاه

هـاي گـروه کارخانجـات پـارت        براساس ضوابط گروه، در اولویت استخدام در شرکت       
  .الستیک قرار خواهند گرفت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  الستیک  گروه کارخانجات پارت

-  -  -  ١٩ 
پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادي گردد که از شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل

اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوي و سازمان امور اقتصادي و دارایی خراسان رضوي 
  .باشد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی مشهد

خراسان 
  رضوي
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرایط اختصاصی :)15(جدول شماره ادامه 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

ی از تأسیـسات گردشـگري،      گردد که در یک   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٥٩  -  -  -
  .اقامتی و خدماتی و نیز مراکز مرتبط با رشته انتخابی مشغول به کار باشد

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  میراث خراسان رضوي

-  -  -  ٦٠ 

گردد که توسط سـازمان میـراث فرهنگـی و      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  .ی به این مرکز معرفی شونداتحادیه هتلداري و یا مراکز اقامت

  .باشــد  آگــاهی بــه زبــان انگلیــسی از شــرایط پــذیرش مــی -1: شــرایط اختــصاصی
 از -3. بایـست از نظـر فیزیـک جـسمی مـورد تأییـد باشـند       شـدگان مـی    پذیرفته -2

 .دآی عمل می  بهمصاحبهشدگان  پذیرفته

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هتلداري و جهانگردي پردیسان

% 35، %50هاي اول تا سوم در هر ترم به ترتیب  به دانشجویان رتبه: شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
  .تخفیف شهریه تعلق خواهد گرفت% 20

  موسسه آموزشی و پژوهشی
   وزارت صنایع و معادن

 )خراسان رضوي(

خراسان 
  رضوي

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . دباش  می

چنانچـه   -2. گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

ـ     افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل      ه تـشخیص مرکـز آمـوزش      بایست ب
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

خراسان 
  شمالی

تی یا غیردولتی گردد که در یکی از مشاغل دول شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل ١٠  -  -  -
  . مشغول فعالیت باشددر استان خوزستان مرتبط با صنعت آب و برق 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
  صنعت آب و برق خوزستان

+  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         ره با دوره  در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دو      . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  س را به صورت جبرانیمجري برخی از درو

  .درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اهواز

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
 )اهواز(جهاد کشاورزي خوزستان 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  +
 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

-  -  -  ٢٢ 

هاي  گردد که در یکی از مراکز سازمان زندانشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
و همچنین ) ها هاي اصالح و تربیت و مراکز تابعه سازمان زندان          ها، کانون   زندان(کشور  
هاي مرتبط با رشـته مـورد    یا سازمانهاي زیر مجموعه قوه قضاییه  ها و سازمان  دستگاه
  .شغول به کار باشد منظر

شـنبه و    ها منحصراً در روزهاي چهارشنبه، پـنج         برگزاري کالس  -1: شرایط اختصاصی 
 هـا را در  باشد برخی از کالس  مرکز مجاز می-2. باشد  عصر می7صبح تا  8 جمعه از

  . هفته از شنبه تا چهارشنبه برگزار نماید صورت لزوم و ضرورت در طول ایام

   رديکارب- مرکز آموزش علمی
  )خوزستان(ها  سازمان زندان

-  -  -  ١٩ 
، پیمانی، قراردادي و خرید خدمت معـین   شاغل به کلیه کارکنان رسمی: تعریف شاغل 

.  گردد سازمان امور اقتصادي و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان اطالق می
  . ردار باشندبایست از سالمت کامل برخوشدگان می پذیرفته:شرایط اختصاصی

 کاربردي - مرکز آموزش علمی
  مالیاتی اهواز

  خوزستان
  

بایـست تحـت     شـاغل مـی  -2. باشـد  خوابگاه مختص خواهران    -1: شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
  .باشد پوشش خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ابهر

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي         پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش      افراد می داشته باشند، این قبیلدرسی مصوب ن
گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  -   
 استان زنجانجهاد کشاورزي 

گردد که در یکی از واحدهاي صنفی یا صنعتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ٦٣  +  -  -
  .مشغول به کار باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت سهامی عام صنعتی مینو

 زنجان

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . اشدب  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

ـ    درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می        ه تـشخیص مرکـز آمـوزش      بایست ب
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی استان سمنان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
  جهاد کشاورزي استان سمنان

یـت در نظـر   وبراي دانشجویان پسر در حد ظرفیـت بـا اول      خوابگاه:  اختصاصی شرایط ٩٩  +  -  +
  .گرفته خواهد شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
جهاد کشاورزي استان سمنان 

  )دامغان(

  سمنان
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 بردي کارشناسی ناپیوسته کار-هاي علمیتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره :)15(جدول شماره ادامه 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

  . باشد  خوابگاه فقط براي آقایان موجود می:شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي استان سمنان 
 )دشاهرو(

+  +  +  ٩٩ -  
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي استان سمنان 
 )گرمسار(

  سمنان

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .باشدسوابق فعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
بهزیستی استان سیستان و 

  بلوچستان

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی     مرکز ادغام و یـا   وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
دهاي  گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واح مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی زاهدان

+  +  +  ٩٩ -  
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

جهاد کشاورزي سیستان و 
 )زاهدان(بلوچستان 

-  -  -  ١٤ 

گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعتی، اطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
 توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                 بازرگانی، خدماتی، 

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی  -1 :شرایط اختصاصی 

دن شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذران   چنانچه پذیرفته  -2. شود  برگزار می 
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان    پذیرفته-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
توانند در هر تـرم تـا سـقف      میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

  . برخوردار شوندشهریه ثابت از تخفیف شهریه%  70

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد زاهدان

-  -  -  ١٧ 
هـاي دولتـی بـه     گردد که در یکـی از ارگـان    شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل 

 منطبق با رشته انتخـابی مـشغول بـه کـار      صورت رسمی، قراردادي یا پیمانی در حرفه 
  .باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
آموزش و پژوهش استانداري دفتر 

 سیستان و بلوچستان

در حرفـه   گردد که در بخش فرهنگ و هنـر  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٢٦  -  -  -
  .منطبق با رشته انتخابی در مراکز دولتی و غیردولتی مشغول به کار باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد

صـورت  سال سابقه خدمتی به گردد که با سه     شاغل به فردي اطالق می    : شاغلتعریف   ٦٥  -  -  -
  .رسمی و یا پیمانی در یکی از ادارات دولتی مشغول به خدمت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مالیاتی زاهدان

سیستان و 
  بلوچستان

 

-  -  -  ٩٩ 
  .باشـد  بنـدي مـی      خوابگاه مختص خواهران به صـورت اولویـت        -1: شرایط اختصاصی 

 بـه  -3 .باشـد    تعلق گرفتن جیره صندوق رفاه سلف سرویس دایر مـی           در صورت  -2 
تخفیف شهریه تعلق % 5و  %10، %15دانشجویان نفر اول تا سوم در هر ترم به ترتیب         

  .خواهد گرفت
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ولتی گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ١٠  -  -  -
  .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
   فارس

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .باشدسوابق فعالیت 

   کاربردي-  آموزش علمیمرکز
 بهزیستی استان فارس

خوابگاه از طریق بخش خصوصی و با ظرفیت محدود به دانشجویان    : شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  +
  .گیرد دختر تعلق می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پاسارگاد

-  -  -  - 

ته رش  نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغـام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی        وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  . درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی شیراز

-  +  +  ٩٩ -  
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

 )شیراز( کشاورزي استان فارس جهاد
 )بادعلی آ(فارس و 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

-  -  -  ٢٢ 
هـا و زیـر    ، پیمانی و قراردادي سازمان زنـدان    شاغل به کارکنان رسمی    :تعریف شاغل 

  .گردداطالق میهاي قوه قضاییه و نیروي انتظامی  مجموعه
  .باشدها می ن زندان خوابگاه جهت آقایان شاغل در سازما:شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )فارس(ها  سازمان زندان

  فارس
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمی تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره :)15(جدول شماره ادامه 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه ذهاب  و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

هـا و    هـا، ارگـان     ، استانداري، شهرداري     شاغل به کارکنان وزارت کشور     :تعریف شاغل  ٢٣  -  -  -
  .گرددي انتخابی مرتبط باشند، اطالق می هایی که با رشته سازمان

 کاربردي - مرکز آموزش علمی
 هاي شیراز شهرداري

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
  کارخانجات مخابراتی ایران

-  -  -  ٩٩ 
داوطلبـان    صـرفاً بـه  گرافیک-گرافیک ظرفیت پذیرش رشته -1: شرایط اختصاصی

خـواهران و توسـط بخـش      خوابگاه صرفاً جهت-2. بومی استان مربوط اختصاص دارد
  .شود خصوصی تأمین می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  رستانال

-  -  -  ٢٤ 

 از کارکنان رسمی و قراردادي و سایر گردد کهشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  افراد مرتبط که با وزارت دفاع و نیروهاي مسلح اعم از ارتش، سـپاه، نیـروي انتظـامی      

وقت داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح و نهایتاً معاونت آموزش  تمام همکاري موثر و   
  .باشد صنعتی مالک اشتر اه دانشگ

شدگان سهمیه آزاد، در صورت واجد شرایط بـودن در           پذیرفته -1: شرایط اختصاصی  
طول تحصیل و صالحدید و تأیید دانشگاه و صنایع دفاعی پس از اتمام تحصیل، امکان           

 داوطلبان هر اسـتان، از اولویـت   -2. جذب آنان در صنایع دفاعی فراهم خواهد گردید    
اساس مدارك محـل      داوطلبان شاغل بر  . (باشند   مرکز مربوط برخوردار می    پذیرش در 

 از -3). شوند اساس مدارك مورد تأیید دانشگاه انتخاب می      خدمت و داوطلبان آزاد بر    
 داوطلبان شاغل جهت ادامه تحصیل باید       -4 . آید     به عمل می   مصاحبهشدگان    پذیرفته

 حداقل ظرفیت براي تشکیل هـر       -5. دنمایموافقت کتبی سازمان متبوع خود را ارایه ن       
باشد و در صورت عدم حدنـصاب، دوره مربـوط     نفر می25هاي تحصیلی     یک از رشته  

  .اجرا نخواهد گردید

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مجتمع هوادریا

-  -  -  ٩٩ 
 پذیرش دانشجو در این مرکز صرفاً از دانشجویان بومی اسـتان            -1: شرایط اختصاصی 

سـیله  و و  امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه، سلف سـرویس        -2. پذیرد   می فارس صورت 
  .  گردد  با مساعدت بخش خصوصی ارایه میایاب و ذهاب

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ریز  نی

  فارس

+  +  +  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و  دولتی یا غیردولتی تحت نظارت  
  .باشدسوابق فعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان قزوین

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  +
 جهاد کشاورزي قزوین

-  -  +  ١٤ 

تی، گردد که در یکی از واحدهاي تولیدي، صنعاطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
شدگان هـر رشـته بنیـه علمـی الزم را جهـت                 چنانچه پذیرفته  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست بـا   راد میگذراندن برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل اف        
  .مجـري برخـی از دروس را بـه صـورت جبرانـی بگذراننـد             مرکز آمـوزش    تشخیص  

توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   شدگان مطابق آیین       پذیرفته -2
  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70هر ترم تا سقف 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 حد قزوینخانه کارگر وا

 کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      گـردد شاغل به فردي اطالق مـی      :تعریف شاغل  ٩٤  +  +  -
  .باشدمشغول به کار خدماتی، صنعتی و اداري 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خدمات فنی دنده

گردد که در بخش خدمات و صنعت مشغول   شاغل به فردي اطالق می   :تعریف شاغل  ١٥  -  +  -
  .شدفعالیت با

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 علوم و فنون قزوین

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .بایست بومی استان قزوین باشندشدگان شاغل می   پذیرفته:شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
 نیرو محرکه

  قزوین
  

   کاربردي- مرکز آموزش علمی   .باشد میپذیرش خواهران صرفاً به صورت بومی : شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
  جهاد کشاورزي قم

-  -  -  ٦٦ 

 شاغل به کارکنان رسمی و قراردادي ادارات و نهادهاي دولتی و کارکنان :تعریف شاغل
نیروهاي مسلح اعم از سپاه، ارتش، نیروي انتظامی و وزارت دفاع و اعضاي فعال و عادي 

  .گردد بسیج اطالق می
 از  -2 .باشـد   مـی  پـذیرش خـواهران فقـط بـه صـورت بـومی              -1: شرایط اختصاصی 

  .آید  به عمل میمصاحبهشدگان   پذیرفته

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   قم-شهید محالتی سپاه 

-  -  -  ٩٥ 
هـاي تولیـدي و    گردد کـه در یکـی از واحـد     شاغل به فردي اطالق می  :تعریف شاغل 

ماید ن خدماتی که به نوعی به بخش صنایع و معادن وابسته بوده و یا خدماتی را ارایه می
  .در حرفه منطبق با رشته انتخابی مشغول به کار باشد

  .باشد پذیرش خواهران به صورت بومی می: شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع و معادن قم

-  -  -  ٢٦ 
شاغل به فردي اطالق می گـردد کـه بـه صـورت رسـمی، پیمـانی یـا        : تعریف شاغل 

ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یا در حوزه فرهنـگ و  قراردادي در مراکز وابسته به ادار    
  .هنر مشغول به کار باشد

  .باشد میپذیرش دانشجو فقط به صورت بومی : شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فرهنگ و هنر واحد قم

-  -  -  ٤٨ 

  هـا و ادارات وابـسته بـه    کلیه کارمنـدان در تمـامی سـازمان       شاغل به  :تعریف شاغل 
ها، سازمان بازرسـی و پزشـکی قـانونی و     دادگستري، ثبت، سازمان زندان   ( قضاییه     قوه

و نهادهاي مـرتبط همچـون ضـابطان عـام و خـاص بـه تـشخیص         ) تعزیرات حکومتی 
  .گردددادگستري اطالق می

  .باشد میپذیرش خواهران فقط به صورت بومی : شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   قوه قضاییه قم

   
  قم
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 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه  ذهاب و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد پذیرش خواهران فقط به صورت بومی می: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
  قم  مالیاتی قم

صـورت محـدود و جهـت تعـدادي از          خوابگاه مختص برادران بـه    : شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .گردد اساس اولویت ارایه می متقاضیان بر

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي 

 )سنندج(ن کردستان استا

   کاربردي- مرکز آموزش علمی .باشد خوابگاه به صورت خودگردان می: شرایط اختصاصی ٩٩  -  -  -
 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

 کردستان

-  -  +  ٦٧ 
وقـت یـا     شاغل به کارکنان قراردادي یا رسمی کـه بـه صـورت نیمـه              :تعریف شاغل 

هاي  هاي اقتصادي و سازمان ماتی و بنگاهها وکارخانجات و مراکز خد وقت در شرکت پاره
  .گردداطالق می، ذیربط مشغول به کار باشند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بلداالمین

-  +  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش      شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

ر و داراي مستندات و   دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کا         
  .باشدسوابق فعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان کرمان

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب      در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  غام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی      مرکز اد وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی   پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش        افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
تخـاب   گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه ان     مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی        

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   و کرمان زرندجهاد دانشگاهی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
  جهاد کشاورزي جیرفت و کهنوج

-  -  +  ٩٩ -  
   کاربردي- کز آموزش علمیامر

 و )باغین(جهاد کشاورزي کرمان 
  کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  +  -  -
  حوزه هنري واحد کرمان

هاي دولتی و یا در  گردد که در یکی از ارگان  شاغل به شخصی اطالق می:تعریف شاغل ٩٦  -  -  +
  .کار باشدیکی از واحدهاي تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی مشغول به

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خدمات جهانگردي استان کرمان

-  -  -  ٤٨ 
اغل به کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، شرکتی، روزمـزد، قـرارداد کـار       ش :تعریف شاغل 

هـاي کرمـان، سیـستان و      هاي وابسته به قوه قـضاییه در اسـتان          معین و امریه سازمان   
  .گردداطالق می ، فارس و یزد بلوچستان، هرمزگان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  دادگستري استان کرمان

-  -  -  ٢٢ 

هـاي   گردد که در ادارات کل زنـدان اسـتان   ه فردي اطالق می   شاغل ب  :تعریف شاغل 
کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد و ادارات و واحدهاي تابعه این ادارات کل   

آن دسته  اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، مامور و سرباز مشغول به خدمت باشد و نیز 
هاي ادارات کل یادشده  ستاي فعالیتاز کارکنان قوه قضاییه و نیروي انتظامی که در را        

  .همکاري دارند مجاز به استفاده از سهمیه شاغل هستند
ها   خوابگاه خواهران و برادران ویژه کارکنان شاغل در سازمان زندان:شرایط اختصاصی

  .باشدمی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )کرمان(ها  سازمان زندان

-  -  -  ٢٣ 
گـردد کـه در اسـتانداري، فرمانـداري،        طـالق مـی   شاغل بـه فـردي ا     : تعریف شاغل 

هاي وابسته به بخش دولتـی عمـومی و خـصوصی در       ها و شرکت    ها، سازمان   شهرداري
حرفه منطبق با رشته انتخابی به صورت رسمی، قراردادي و استخدام موقت مشغول به       

  .کار باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
هاي  سازمان همیاري شهرداري

  ناستان کرما

گردد که در شرکت سهامی مخابرات استان        شاغل به فردي اطالق می     :تعریف شاغل  ٦٨  -  -  -
  .مشغول به کار باشد کرمان در مخابرات

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مخابرات استان کرمان

، پیمانی و یا صورت کارمند رسمیگردد که به  شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل ١٧  -  -  -
  . کار باشدها و یا ادارات دولتی مشغول به  در یکی از نهادها سازمانديقراردا

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  معدنی کرمان

  کرمان

گـردد کـه در یکـی از مـشاغل دولتـی یـا           شاغل به فردي اطالق مـی     : تعریف شاغل  ١٠  -  -  -
  .غیردولتی مرتبط با صنعت آب و برق مشغول به فعالیت باشد

  شیمجتمع آموزشی و پژوه
   غرب

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مستندات و           دولتی یا غیر  

  .سوابق فعالیت باشد
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  بهزیستی استان کرمانشاه

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1:  اختصاصی شرایط
هاي مـشابه سـایر شـعب      در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       وابسته به
گذراندن برخـی از واحـدهاي    الزم را جهت اخذ و  شدگان هر رشته بنیه علمی   پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش        افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب       مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی        

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

-  +  +  ٩٩ -  
   کاربردي- کز آموزش علمیمر

جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 
 )ماهیدشت(

 کرمانشاه
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 امکانات رفاهی
وسیله 
  ایاب و
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  کزنام مر تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  -  ٩٩ 
چنانچه تعـداد  . گردد  ها در شیفت صبح برگزار می       کالس% 70   -1: شرایط اختصاصی 

نام شده به حدنصاب نرسد این مرکز تعهدي براي تشکیل دوره مذکور  ثبت دانشجویان
  %10سـال بعـد   سال، بـراي نـیم   نیمهر   به دانشجویان رتبه اول در-2 . داشتدنخواه

  .تخفیف شهریه اعمال خواهد شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
  میراث بیستون

  کرمانشاه

-  -  -  ١٣ 

گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
تی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مستندات و        دول

  .سوابق فعالیت باشد
هـا بایـد از حـداقل        شده در تمامی رشـته      کلیه دانشجویان پذیرفته  : شرایط اختصاصی 

  .سالمت کامل جسمی و روحی متناسب با رشته تحصیلی برخوردار باشند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  و بویراحمد  استان کهگیلویهبهزیستی

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره     . باشد  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي         شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب       مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی    

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی یاسوج

+  +  +  ٩٩ -  
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

  جهاد کشاورزي
   کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و 
 بویر احمد

-  -  -  ١٣ 

گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
و داراي مستندات و دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار        

  .سوابق فعالیت باشد
از سهمیه مرکز و به دانشجویان ممتـاز        % 20 به دانشجویان شاغل     :شرایط اختصاصی 
  .شود در هر ترم تخفیف شهریه داده می% 10 و % 15، %20رتبه اول تا سوم 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آباد کتول  بهزیستی علی

   استان گلستان

 مسیر سرویس ایاب و ذهاب از -2. باشد  خوابگاه مختص پسران می:رایط اختصاصیش ٩٩  +  -  -
  .باشد می) مقابل روستاي النگ(مرکز آموزش تا ابتداي خیابان اصلی 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

 گلستان

+  -  +  ٩٩ 

رشته   براي هر کد نفر 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره     . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد   وابسته به مرکز ادغام و یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی                
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي         شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می  قبیلدرسی مصوب نداشته باشند، این    
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب        مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی    

  . واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی انزلی

-  -  +  ٦٩ 

 بـه  سـاختمان لـوژي  تکنو مهندسـی    ومعماري  هاي    شاغل براي رشته  : تعریف شاغل 
هاي فنی ساختمان استان گـیالن بـوده و    گردد که عضو کانون کاردانفردي اطالق می 

  .  باشدمعماري در رشته 3 و 2، 1و ساختمان  در رشته 2 و 1داراي پایه 
رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی

هاي مـشابه سـایر شـعب      نرسیدن، آن دوره با دوره  در صورت به حدنصاب   . باشد  می
چنانچـه   -2. گـردد   وابسته به مرکز ادغام و یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی                

 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي         شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته
بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    

 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب        جري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی    م
  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی رشت

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     سیدن، آن دوره با دوره در صورت به حدنصاب نر    . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد   وابسته به مرکز ادغام و یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی                
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي         شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب         برخی از دروس را به صـورت جبرانـی    مجري

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی رودسر

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     یدن، آن دوره با دوره در صورت به حدنصاب نرس    . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد   وابسته به مرکز ادغام و یا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی                
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي         شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل    
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب        برخی از دروس را به صـورت جبرانـی   مجري  

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی فومن

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  گیالن
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمید اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دورهتعریف شاغل، شرایط اختصاصی، ک :)15(ادامه جدول شماره 

 امکانات رفاهی
وسیله ایاب 

 سلف خوابگاه  ذهاب و
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  +  ١٤ 

ز واحدهاي تولیدي، صنعتی، گردد که در یکی ااطالق می فردي شاغل به: تعریف شاغل
بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول به کار و عـضو خانـه کـارگر جمهـوري                   

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(اسالمی ایران 
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی  -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته  -2. شود  برگزار می 
بایست با تـشخیص   برخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل افراد می         

شدگان    پذیرفته-3. مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی بگذرانندمرکز آموزش 
 تـرم تـا سـقف    توانند در هر  میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی   مطابق آیین 

هاي گـروه صـنعت و     کالس -4 .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند     %  70
  .گردد  برگزار می2برخی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی در ساختمان شماره 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  خانه کارگر واحد رشت

-  -  +  ١٣ 
دارات و مراکز بهزیستی بخش     گردد که در ا   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .سوابق فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سازمان بهزیستی استان گیالن

  . باشد  خوابگاه مختص خواهران می:شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

 گیالن 1نگ و هنر واحد فره
  )رشت(

-  -  -  ٤٨ 

گردد که در یکی از ادارات تابعه قوه قضاییه         شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
فقط شامل دادگستري، ثبت اسناد و امالك، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، تعزیرات             

تظـامی بـه   ها و سازمان قضایی نیروهاي مسلح و نیز نیـروي ان         حکومتی، سازمان زندان  
هاي سازمانی مشغول  صورت رسمی، پیمانی، قراردادي و یا شرکتی با احراز یکی از پست

  .باشد به کار می
نفـر  % 30  تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز هر ترم براي نفر اول -1 :شرایط اختصاصی 

شدگان   ارایه گواهی سالمت جسمانی براي پذیرفته-2. باشد می% 10 نفر سوم% 20دوم 
  .اغل الزامی استغیرش

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قوه قضاییه استان گیالن

مرکز آموزش علوم و صنایع   - ٩٩  +  +  +
  شیالتی میرزا کوچک خان رشت

  گیالن

  سرویس ایاب و ذهاب براي دانـشجویان سـاکن در مرکـز اسـتان            :شرایط اختصاصی  -  -  -  -
  .باشدموجود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1الشتر 

-  -  -  ١٣ 

گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   

  .باشدسوابق فعالیت 
 دانشجو به داوطلبان بومی استان لرستان اختصاص       ظرفیت پذیرش : شرایط اختصاصی 

  .دارد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان لرستان

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2. دگـرد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی             
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی لرستان

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  . باشد  خوابگاه مختص پسران می:شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  -
 )بروجرد(جهاد کشاورزي لرستان 

+  -  +  ١٦ 

گردد که در استخدام یکی از واحدهاي تولیدي شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
ها و  هاي حکومتی و یا شاغل در واحدهاي خصوصی شرکت ها و ارگانتحت پوشش نهاد
  .نامه باشد ادارات با معرفی

 در هر ترم بـراي نفـرات اول تـا سـوم هـر رشـته و همچنـین                -1 :شرایط اختصاصی 
تخفیف شهریه % 10 بضاعت دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افراد بی

التحصیالن ممتاز به واحدهاي تولیدي تحت پوشـش          فارغ -2. درنظر گرفته شده است   
  . گردند براي استخدام معرفی می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
کنندگان  شرکت تعاونی تولید
  بروجرد

-  -  -  ٩٩ 
 به دانشجویان نمونه اول تا سوم هر رشته به ترتیب اولویت در هـر       :شرایط اختصاصی 

 کـل شـهریه مرکـز اختـصاص داده          تخفیـف از  % 15و  % 20،  %25ترم تحصیلی مبلغ    
   .شود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

  انلرست

-  -  +  ٧١ 

 شاغل بـه فـردي اطـالق    : نشانی و خدمات ایمنی آتش هاي اي رشتهبر: تعریف شاغل 
، منابع طبیعی، پتروشـیمی،   آهن، فرودگاه نشانی، بنادر، راه    گردد که در سازمان آتش    می

  .ها مشغول به کار باشد فت، واحدهاي ایمنی صنایع و شرکتشرکت ن
 داشتن سـالمت  -2. شود صورت خودگردان اداره می   خوابگاه به  -1 :شرایط اختصاصی 

  . ها الزامی است جسمانی و قدرت مناسب جهت شرکت در کالس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : شاغلتعریف  

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .سوابق فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان مازندران

-  -  -  ٧٢ 

رسمی، پیمانی و قراردادي  که به صورت گرددشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
شرکت پست جمهوري اسـالمی  ) واحدهاي عملیات پستی(در ادارات ستادي و اجرایی     

دفاتر مشترك ارتباطی اعم از شهري (ایران یا مراکز خصوصی وابسته به شرکت پست      
  .مشغول به کار باشد) هاي پستی یا روستایی، آژانس
، سـمنان،    هـاي مازنـدران      به داوطلبان استان    پذیرش اختصاص  -1 :شرایط اختصاصی 

بایست از سالمت کامل جسمانی برخوردار  شدگان می  پذیرفته-2 . گلستان و گیالن دارد
  . باشند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  پست مازندران

 مازندران
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمیی مجري دوره تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزش :)15 (ادامه جدول شماره  
 امکانات رفاهی

وسیله 
  ایاب و
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  +  ٩٩ 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب     صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره     در  . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي          شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

ص مرکـز آمـوزش   بایست بـه تـشخی    افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب        مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی     

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی بابل

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
  جهاد کشاورزي بابلسر

   برديکار- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
 )تنکابن(جهاد کشاورزي مازندران 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  +
 )ساري(جهاد کشاورزي مازندران 

-  -  +  ١٤ 

گـردد کـه در یکـی از واحـدهاي تولیـدي،      اطالق مـی  فردي شاغل به: تعریف شاغل 
صنعتی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و یا صنفی مشغول بـه کـار و عـضو خانـه کـارگر                 

 .باشد) کنفدراسیون عالی کارگران ایران(مهوري اسالمی ایران ج
ها در نوبت عصر و ایام تعطیل  المقدور کالس  براي شاغلین حتی-1 :شرایط اختصاصی

شدگان هر رشته بنیه علمی الزم را جهت گذراندن    چنانچه پذیرفته-2. شود برگزار می
بایست با تـشخیص   یل افراد میبرخی از واحدهاي درسی مصوب نداشته باشند، این قب   

  .مجــري برخــی از دروس را بــه صــورت جبرانــی بگذراننــد     مرکــز آمــوزش  
توانند در   میخانه کارگرنامه تخفیف شهریه دانشجویی  شدگان مطابق آیین   پذیرفته-3

  .شهریه ثابت از تخفیف شهریه برخوردار شوند%  70هر ترم تا سقف 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  قائم شهر19گر واحد خانه کار

-  -  +  ١٦ 
هـاي دولتـی و خـصوصی و تعـاونی در           شاغل به کلیه شـاغلین بخـش      : تعریف شاغل 

  .گرددهاي تولیدي و خدماتی اطالق می قسمت
  .بومی کمک خواهد شد اسکان دانشجویان غیر  به:شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

-  -  +  ٧٣ 

ها و  هاي تعاونی و اتحادیه گردد که در شرکتشاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
  .ها و ادارات دولتی مشغول به کار باشد خانه کشاورز و یا در سازمان

هاي دانشجویی در حین تحصیل و امکـان           امکان تشکیل تعاونی   -1 :شرایط اختصاصی 
ص خوابگاه به خـواهران بـه صـورت      تخصی -2. اشتغال دانشجویان مستعد وجود دارد    

  .باشد محدود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی 

  تنکابن

+  -  +  ٩٩ 

اساس تـست و     بر هاي فنی و مهندسی     نفرات برتر رشته   از بین    -1 :شرایط اختصاصی 
 در صـورت   خوابگـاه -2. آید   جهت جذب در شرکت فذا دعوت به عمل می         مصاحبه

نفـر از دانـشجویان    3 بـه  -3.  با امکانات ویژه براي بانوان موجود است  کم مناسب ترا
تا % 100سال به ترتیب نفر اول تا سوم از  برتر در هر رشته و مقطع تحصیلی در هر نیم

  .گردد تخفیف اهدا می% 30

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  فذا

فیف شـهریه ثابـت     تخ%  30تحصیلی از   هاي برتر در هر ترم        رتبه :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .گردند مند می بهره

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

هاي دانـشجویی همکـاري    بومی جهت اجاره خانه      با دانشجویان غیر   :شرایط اختصاصی  ٩٩  +  -  -
  .گردد  می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

+  -  +  ٧٤ 

ها  ها، نهادها، اداره گردد که در یکی از سازمان شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
هاي دولتی به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي و یا در بخش خصوصی            و شرکت 

  .کار در حرفه ذیربط با رشته انتخابی مشغول به کار باشد تحت پوشش قانون
دن خوابگـاه خـودگردان دانـشجویی همکـاري      مرکز در فراهم کـر     :شرایط اختصاصی 

  .دنمای می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
 گلدشت کالردشت

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - -  +  -  -
  سبز شمال تنکابنمهستان

هـا، مراتـع و     گردد کـه در سـازمان جنگـل       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ٧٥  -  -  -
  مرکز آموزش منابع طبیعی کالرآباد  .آبخیزداري مشغول به کار باشد

  مازندران

-  -  +  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

تی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مستندات و       دولتی یا غیردول  
  .باشدسوابق فعالیت 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان مرکزي

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی
هاي مـشابه سـایر شـعب      با دورهدر صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره      . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخی از واحـدهاي          شدگان هر رشته بنیه علمی      پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش       افراد می درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب         را به صـورت جبرانـی  مجري برخی از دروس   

صـورت خـودگردان     خوابگـاه خـواهران بـه   -3 .واحدهاي درسی مصوب اقدام نماینـد  
  .باشد می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی اراك

  مرکزي
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمیکز آموزشی مجري دوره تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مرا :)15(ادامه جدول شماره 

 امکانات رفاهی
وسیله 
  ایاب و
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  -  -  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب      در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . شدبا  می

چنانچـه   -2.گـردد  مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی       وابسته به
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي     شدگان هر رشته بنیه علمی   پذیرفته

بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش     بایست  افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل       
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي  صورت جبرانی مجري برخی از دروس را به
  .درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی ساوه

+  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب       در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی          
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی   پذیرفته

ت بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش     بایس   افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب        مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی        

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ور جهاد دانشگاهی نیم

ــراي دانــشجویان غیربــومی مــی -1 :شــرایط اختــصاصی ٩٩  +  +  -   .باشــد  امکانــات خوابگــاه ب
  . باشدیاب و ذهاب فقط براي خواهران دانشجو فراهم می سرویس ا-2

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي ساوه

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد گردان می  خوابگاه به صورت خود:شرایط اختصاصی ٩٩  +  -  +
 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 

+  +  -  ٧٦ 

هاي شرکت هپکو و یا  در نمایندگی که گرددشاغل به فردي اطالق می:  تعریف شاغل 
کیفی، خدمات  ، کنترل هاي مونتاژ  در واحدو یاهاي راهسازي  هاي فنی شرکت   هدر کارگا 

  . داشته باشد به کارپس از فروش، مهندسی و تحقیقات شرکت هپکو اشتغال
 دارا بودن کارت پایان خدمت -2. داشتن سالمت کامل جسمانی-1 :شرایط اختصاصی

 هر دانشجو عالوه بر دروس تعریف شده -3.  پزشکی یا کارت معافیت دایم غیر ووظیفه 
ساعت کار عملی تحت  1800 حداقل  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  استاندارد

گاه مشتریان شرکت و  هاي شرکت و یا تعمیر  کارآموزي و کارورزي در نمایندگی عنوان
تـر  ت برنفـرا   -4.  التحـصیل شـود     داشت تا فارغ   مونتاژ شرکت هپکو خواهد       یا خطوط 

  هـاي شـرکت هپکـو    االمکان و در صورت نیاز شرکت هپکو و یا نمایندگی    دوره حتی   هر
  .  جذب خواهند شد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )اراك(شرکت هپکو 

-  -  +  ٧٧ 
ـ        گردد که در دستگاه   شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل  ا هاي اجرایـی دولتـی ی

ها و صنوف تحت پوشش سازمان در حرفه منطبق با رشته انتخـابی           غیردولتی و تشکل  
  .مشغول به کار باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی استان مرکزي

-  -  +  - 
تخفیـف  % 20   به دانشجویان اول تا سوم هر رشته در هـر تـرم     -1 :شرایط اختصاصی 

 پـذیرش  بـومی صـورت  صـرفاً بـه  بط عمـومی    روارشته  در   -2. گردد  شهریه اعطا می  
   .باشد صورت خودگردان و تحت نظارت دانشگاه جامع می خوابگاه به-3 . شود می

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اراك1فرهنگ و هنر واحد

-  +  +  ٩٩ 

المقدور در نوبـت عـصر     شدگان شاغل حتی    هاي پذیرفته    کالس -1: یشرایط اختصاص 
شود و در  شنبه و جمعه برگزار می صبح و عصر روزهاي پنج    روزهاي عادي و در نوبت      

ها در نوبت  شدگان سهمیه آزاد و تمایل آنها کالس صورت به حدنصاب رسیدن پذیرفته
% 40نـام حداقــل     هـا ثبـت      شـرط تشکیـل کـالس   -2. دـشـد  صبح نیز برگزار خواه   
  .باشد صورت بومی می  پذیرش به-3 .باشدظـرفیـت پذیـرش می

   کاربردي- آموزش علمیمرکز 
  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

-  -  +  ٧٨ 

گردد که  در حال حاضر در یکـی از مراکـز       شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 
  هـا و واحـدهاي تولیـدي بـه صـورت رسـمی،        ها، سـازمان    صنعتی،کارخانجات، شرکت 

  .کار داشته باشد قراردادي و یا پیمانکاري اشتغال به
ظرفیت پذیرش دانشجو % 50نام حداقل ها ثبت شرط تشکیل کالس   :یشرایط اختصاص 

   .می باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی صفا

صورت محـدود و در حـد مقـدورات       خوابگاه فقط براي برادران به     :شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  . باشد مرکز می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ماشین سازي اراك

-  -  -  ٧٩ 

  گردد که در حال حاضـر در یکـی از مراکـز     شاغل به فردي اطالق می    : عریف شاغل ت
 تولیدي بـه صـورت رسـمی یـا          ها و واحدهاي    ها، سازمان   صنعتی، کارخانجات، شرکت  
 . کار باشد مشغول به قراردادي در شهرستان ساوه

  ظرفیـت -2. باشـد   آموزش ناشنوایان به سبک نظام تلفیقی می     -1  :شرایط اختصاصی 
مهندسـی  شدگان رشته   از پذیرفته-3. باشد  می  شاغل ویژه افراد بومی شهرستان ساوه     

  . به عمل خواهد آمدمصاحبه ابزار  ماشین-تکنولوژي ساخت و تولید

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  رسان کاوه یدك

 مرکزي

-  -  -  ١٣ 
خش گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی ب     شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مستندات و            
  .سوابق فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان هرمزگان

-  -  -  ٩٩ 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت شرط تشکیل کالس -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب      دنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره     در صورت به ح   . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی          
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    شدگان هر رشته بنیه علمی   پذیرفته

وزش بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـ       افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانـده و آنگـاه نـسبت بـه انتخـاب        مجري برخی از دروس را به صـورت جبرانـی        

  .واحدهاي درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد دانشگاهی بندر عباس

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
 کیش

  هرمزگان
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  کاربردي کارشناسی ناپیوسته-هاي علمیغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجري دوره تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشت :)15(ادامه جدول شماره 

 امکانات رفاهی
وسیله 
  ایاب و
 ذهاب

 سلف خوابگاه
 سرویس

کد 
نام  نام مرکز تعریف شاغل و شرایط اختصاصی اشتغال

 استان

-  +  -  ٩٩ 

مرکز ویژه خواهران صورت خودگردان و تحت نظارت   خوابگاه به-1: شرایط اختصاصی
هاي   کالس-2. گردد باشد و در صورت وجود ظرفیت به برادران تعلق می    غیربومی می 

 بـه   -3. گـردد   المقدور در روزهاي تعطیـل برگـزار مـی          شاغلین در نوبت عصر و حتی     
  .گـردد  تخفیف شهریه تعلق مـی    % 20دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر ترم با سقف           

  .شود صورت خودگردان اداره می  و سلف سرویس بهله ایاب و ذهابیس و-4

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هرمزگان  )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

-  -  -  - 
 که از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر عامل گردد شاغل به فردي اطالق می:تعریف شاغل

  .ها واریز شده باشد شرکت تعاونی باشد و از طرف شرکت تعاونی بیمه آن
ظهـر تـشکیل     از هاي این مرکز در طول هفته و صـبح و بعـد          کالس :یط اختصاصی شرا
  .شود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  اداره کل تعاون استان همدان

-  -  -  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

تی مشغول به کار و داراي مـستندات و  دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیس 
  .سوابق فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان همدان

-  -  -  ٧٢ 

رسمی، پیمانی و قراردادي گردد که به صورت شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل
شرکت پست جمهوري اسـالمی  ) واحدهاي عملیات پستی(در ادارات ستادي و اجرایی     

دفاتر مشترك ارتباطی اعم از شهري (ان یا مراکز خصوصی وابسته به شرکت پست      ایر
  .مشغول به کار باشد) هاي پستی یا روستایی، آژانس
. باشـد   سال تمام می25 سنوات خدمتی کارکنان شاغل حداکثر      -1: شرایط اختصاصی 

  .شدگان داراي سالمت کامل جسمی و روانی باشند  پذیرفته-2

   کاربردي- یمرکز آموزش علم
  پست همدان

-  -  +  - 

رشته   نفر براي هر کد 15نام حداقل  ها ثبت  شرط تشکیل کالس   -1: شرایط اختصاصی 
هاي مـشابه سـایر شـعب         در صورت به حدنصاب نرسیدن، آن دوره با دوره        . باشد  می

چنانچـه   -2. گـردد  وابسته به مرکز ادغام و یـا در صـورت عـدم امکـان حـذف مـی             
 الزم را جهت اخذ و گذراندن برخـی از واحـدهاي    هر رشته بنیه علمی   شدگان    پذیرفته

بایست بـه تـشخیص مرکـز آمـوزش           افراد می   درسی مصوب نداشته باشند، این قبیل     
 گذرانده و آنگاه نسبت به انتخاب واحدهاي   مجري برخی از دروس را به صورت جبرانی

  .درسی مصوب اقدام نمایند

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی همدان

-  +  +  ٢٢ 
گردد کـه بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا        شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

ها و بنگاه تعاون و انجمن حمایت از زندانیان کشور منطبق با  قراردادي در سازمان زندان
  . رشته انتخابی مشغول به کار باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )همدان(ها  سازمان زندان

+  -  +  ٦٠ 
گردد کـه بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا        شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل 

هاي خـصوصی وابـسته بـه سـازمان          قراردادي در سازمان میراث فرهنگی و یا شرکت       
  .هاي مرتبط با سازمان فعالیت دارند مشغول به کار باشد مذکور که در زمینه
  . محدود براي دانشجو فراهم شده است خوابگاه با ظرفیت:شرایط اختصاصی

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صنایع دستی اللجین همدان

)  دیداري (شدگان باید از سالمت کامل روحی و جسمی   کلیه پذیرفته:شرایط اختصاصی -  +  -  -
  .  ، شنیداري برخوردار باشند گفتاري

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
   همدان1فرهنگ و هنر واحد 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  -  -
  مالیر

 همدان

+  +  +  ٩٩ 

التحصیالن ممتاز هر دوره در صورت نیاز براي استخدام در   فارغ-1 :شرایط اختصاصی
المقـدور در   ها حتـی   براي شاغلین کالس-2. گردندمراکز صنعتی شهرستان معرفی می  

ذهـاب بـه صـورت     سـرویس ایـاب و   -3. شـود  نوبت عصر و ایام تعطیل برگزار مـی       
دانشجویانی که باالترین نمره ورودي را داشـته باشـند و   براي  -4. باشد   خودگردان می 

کاربردي بافق باشد تسهیالت تغذیه دانشجویی و خوابگاه       -اولین انتخابشان مرکز علمی   
  .باشدبه صورت رایگان می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بافق

-  +  +  ١٣ 
گردد که در ادارات و مراکز بهزیستی بخش        فردي اطالق می  شاغل به   : تعریف شاغل 

دولتی یا غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار و داراي مـستندات و   
  .سوابق فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بهزیستی استان یزد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  - ٩٩  +  +  +
  جهاد کشاورزي یزد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی  . ظرفیت خوابگاه محدود است:ایط اختصاصیشر ٩٩  +  -  -
  جواد االئمه یزد

صـورت خـودگردان اداره    بـه باشـد و   مـی مختص خواهران  خوابگاه  : شرایط اختصاصی  ٩٩  -  -  -
  .شود می

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ساختمان و شهرسازي یزد

+  -  -  ٩٩ -  
   کاربردي- مرکز آموزش علمی

نشانی و خدمات ایمنی  ان آتشسازم
  یزد

-  -  -  - 
ظرفیـت پـذیرش   % 70 نـام حـداقل   ها ثبت   شرط تشکیل کالس   -1 :شرایط اختصاصی 

  .باشـد  صـورت خـودگردان مـی    ایاب و ذهاب بـه و وسیله   سلف سرویس    -2 .باشد  می
  .باشد صورت استیجاري می  خوابگاه به-3

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  یزد 1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  .باشد خوابگاه صرفاً مختص خواهران غیر بومی می: شرایط اختصاصی  -  -  -  -
  میبد

گردد که در یکی از مشاغل دولتی یا غیردولتی شاغل به فردي اطالق می: تعریف شاغل ١٠  -  -  -
  .مرتبط با صنعت آب و برق مشغول فعالیت باشد

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  واحد آموزشی قنات

  یزد

- ٩٩  
هـا    و شرکتهاي اجراییگردد که در دستگاه  شاغل به فردي اطالق می    : تعریف شاغل 

اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یک سال سابقه کـار     
 .مرتبط و بیمه الزم داشته و مشغول به کار باشد

 سایر مراکز آموزشی* 

ها در جـدول فـوق درج گردیـده ولـیکن تعریـف      ها در جدول فوق درج نگردیده و نیز مراکزي که عنوان آن مختص مراکز آموزشی که عنوان آن      99با کد اشتغال    تعریف شاغل    *
  .باشدخاصی از داوطلب شاغل ارایه نشده است، می

باشد، در صورت وجود رشته مرتبط در سایر مراکـز آموزشـی    می98 تا 10یکی از کدهاي ) 4(هاي مندرج در جدول شماره      ها براساس تعریف   داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آن      •
  .توانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایندمی) 99با کد اشتغال (

  . باشند، ظرفیت پذیرش شاغل ندارند  مراکز آموزشی که در جدول فوق فاقد کد اشتغال می•
  .باشندها در جدول فوق درج نگردیده است فاقد شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی مین مراکز آموزشی که عنوان آ•
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   150 کدرشته امتحانی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:) 16(جدول شماره 
  )مهندسی تکنولوژي تولید کمپوت و کنسرو(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  هرش  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1501
 99 صنایع غذایی مراغهکاربردي - علمیمرکز آموزش  مراغه آذربایجان شرقی زن، مرد 20 55  تولید کمپوت و کنسرو

  مهندسی تکنولوژي 1502
 93 )عالیزاد(غذا صنعت کاربردي - علمیمرکز آموزش  هشتگرد البرز زن، مرد 40 35  تولید کمپوت و کنسرو

  مهندسی تکنولوژي 1503
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  جام تربت خراسان رضوي زن، مرد 5 70  تولید کمپوت و کنسرو

 58 )تربت جام(صنعت غذا 

  مهندسی تکنولوژي 1504
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15  تولید کمپوت و کنسرو

 99 )مشهد(ي جهاد کشاورزي خراسان رضو

  مهندسی تکنولوژي 1505
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تنکابن مازندران مرد 20 30  تولید کمپوت و کنسرو

 73 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن 

   151 کدرشته امتحانی - هاي تحصیلی گروه آموزشی  صنعت  کدرشته محل و عناوین رشته:)17(جدول شماره 
  )افت بازی-آلودگی محیط زیست(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 99 دانشکده حفاظت محیط زیست کرج البرز زن، مرد 25 50 آلودگی محیط زیست 1506
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوي مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 60 آلودگی محیط زیست 1507

  کاربردي - مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد - 50 دگی محیط زیستآلو 1508
 - جهاد دانشگاهی رشت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 15 بازیافت 1509
 23  فرهنگی هنري شهرداري تهران

 99 کاربردي شهرداري رودهن- مرکز آموزش علمی رودهن تهران زن، مرد 10 50 بازیافت 1510
 99 دانشکده حفاظت محیط زیست کرج البرز زن، مرد 25 50 فتبازیا 1511
 44 کاربردي شهرداري ورامین- مرکز آموزش علمی ورامین تهران زن، مرد 20 50 بازیافت 1512
 23 کاربردي شهرداري مشهد- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 بازیافت 1513

  کاربردي- علمی مرکز آموزش رشت گیالن مرد,زن - 50 بازیافت 1514
 - جهاد دانشگاهی رشت

   152 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)18(جدول شماره 
  )هاي زیر زمینی  آب-مهندسی تکنولوژي آب( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1515
 10 کاربردي واحد آموزشی قنات- مرکز آموزش علمی تفت یزد زن، مرد 20 55 هاي زیرزمینی  آب- آب

   153 کدرشته امتحانی - صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)19(جدول شماره 
  )مهندسی تکنولوژي الکترونیک(

  شاغل  آزاد  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
س جن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش
  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي الکترونیک *
 1516 سازي تبریز گروه ماشین

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد * 
99 

آران و  اصفهان زن، مرد - 30 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1517
 - کاربردي آران و بیدگل- مرکز آموزش علمی بیدگل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 70 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1518
 - جهاد دانشگاهی اصفهان

 و تیران اصفهان زن، مرد - 50 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1519
 - کاربردي تیران و کرون- مرکز آموزش علمی کرون

 99 کاربردي پارس الکتریک- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 30 45 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1520

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز مرد 30 30 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1521
 34 )کرج(اي  تربیت مربی فنی و حرفه
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   153 کدرشته امتحانی - صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)19(دول شماره جادامه 
  )مهندسی تکنولوژي الکترونیک(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 مشهد رضويخراسان  زن، مرد 20 25 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1522
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 صنعتی خراسان رضوي -شرکت خدمات علمی
 )مشهد(

99 

 - کاربردي جهاددانشگاهی شیراز- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد - 35 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1523

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 40 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1524
 99 ارخانجات مخابراتی ایرانک

 99 کاربردي نیرو محرکه- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1525
 99 کاربردي فذا- مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 25 35 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1526
 - کاربردي کارآموزان چالوس- مرکز آموزش علمی الوسچ مازندران زن، مرد - 30 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1527
 - کاربردي جهاددانشگاهی اراك- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي الکترونیک 1528

   154کدرشته امتحانی  - صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)20(جدول شماره 
  )ونیکمهندسی تکنولوژي اوی(

  شاغل  آزاد  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 60 مهندسی تکنولوژي اویونیک 1529
 46 فنون و خدمات هوایی تهران

 67 کاربردي بلداالمین-  آموزش علمیمرکز کرمان کرمان زن، مرد 35 25 مهندسی تکنولوژي اویونیک 1530

   155کدرشته امتحانی  -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)21(جدول شماره 
  )هاي انتقال و توزیع  شبکه-مهندسی تکنولوژي برق( 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1531
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 60 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي 1532
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 10 65 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي 1533
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوي مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 60 هاي انتقال وتوزیع که شب- برق

  مهندسی تکنولوژي 1534
  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  اهواز خوزستان زن، مرد 15 60 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

 10 صنعت آب و برق خوزستان

  مهندسی تکنولوژي 1535
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس شیراز فارس زن، مرد 15 60  وتوزیعهاي انتقال  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي 1536
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 60 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي 1537
 99 کاربردي مالیر- لمیمرکز آموزش ع مالیر همدان زن، مرد 10 50 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

  مهندسی تکنولوژي 1538
 99 کاربردي بافق- مرکز آموزش علمی بافق یزد زن، مرد 25 50 هاي انتقال وتوزیع  شبکه- برق

   156 کدرشته امتحانی -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)22(جدول شماره 
  )برداري نیروگاه مهندسی تکنولوژي بهره(

  عنوان رشته  شتهکدر  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1539
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 10 65 برداري نیروگاه  بهره

  مهندسی تکنولوژي 1540
 10 جتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضويم مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 60 برداري نیروگاه  بهره

  مهندسی تکنولوژي 1541
  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  اهواز خوزستان زن، مرد 15 60 برداري نیروگاه  بهره

 10 صنعت آب و برق خوزستان
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   157کدرشته امتحانی  -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)23(جدول شماره 
  ) تکنولوژي تأسیسات حرارتی و برودتیمهندسی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي •
  تاسیسات حرارتی و برودتی

 1542 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 25 5

  .گان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشداز پذیرفته •
24 

   158 کدرشته امتحانی -صنعت  هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)24(ول شماره جد
  )ICT مدیریت- مخابرات سیار- هاي تحت شبکه  سیستم- سوئیچ- دیتا-گرایش انتقال) ICT(مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

1543 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش انتقال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 45
 99 )شیراز(صنایع مخابراتی راه دور ایران 

1544 
  نولوژيمهندسی تک

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش انتقال

   کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 40 20
 68 مخابرات استان کرمان

  مهندسی تکنولوژي • 
 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 

 گرایش دیتا
 1545 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

1546 
  مهندسی تکنولوژي

 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 
 گرایش دیتا

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 45
 99 )شیراز(صنایع مخابراتی راه دور ایران 

1547 
  مهندسی تکنولوژي
 ICTات  ارتباطات و فناوري اطالع
 گرایش سوییچ

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 30
 99 کارخانجات مخابراتی ایران

  مهندسی تکنولوژي •
 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 

 هاي تحت شبکه گرایش سیستم
 1548 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

1549 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 هاي تحت شبکه سیستم

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 25
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 صنعتی خراسان رضوي -شرکت خدمات علمی
 )مشهد(

99 

ي مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناور 1550
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 30  گرایش مخابرات سیارICTاطالعات 

 99 کارخانجات مخابراتی ایران

  مهندسی تکنولوژي •
 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات 

 ICTگرایش مدیریت 
 1551 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 25 5

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدپذیرفتهاز  •

24 

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و   •
   گرایش ICTفناوري اطالعات 
 ICTمدیریت 

 1552 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

  مهندسی تکنولوژي  •
 ICTارتباطات و فناوري اطالعات 

 ICTگرایش مدیریت 
 1553 کاربردي مجتمع هوادریا- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 5

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

   159 کدرشته امتحانی -صنعتزشی هاي تحصیلی گروه آمو و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)25(جدول شماره 
  )مهندسی تکنولوژي تغییر شکل فلزات(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1554
 99 کاربردي ذوب آهن اردبیل- مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل مرد 40 35  تغییر شکل فلزات

  مهندسی تکنولوژي  1555
 78 کاربردي گروه صنعتی صفا- مرکز آموزش علمی ساوه مرکزي مرد 40 35 تغییر شکل فلزات
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   160  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)26(جدول شماره 
  )مهندسی تکنولوژي جوشکاري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  ستانا  پذیرش

  اشتغال
 - کاربردي علویجه- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1556
تیران و  اصفهان زن، مرد - 50 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1557

 - کاربردي تیران و کرون- مرکز آموزش علمی کرون

 1558 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 30 - کاريمهندسی تکنولوژي جوش • 
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته•

24 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 5 70 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1559
 33 پژوهش و مهندسی جوش ایران

 15 شرکت صنعتی آماکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 20 55 ي جوشکاريمهندسی تکنولوژ 1560

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1561
 50  گروه صنعتی ایران خودرو

 1562 شتر تهرانکاربردي مالک ا- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 20 10 مهندسی تکنولوژي جوشکاري •
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز مرد 30 30 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1563
 34 )کرج(اي  تربیت مربی فنی و حرفه

چهارمحال و  مرد 10 20 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1564
 99 کاربردي عالمه- یمرکز آموزش علم شهرکرد بختیاري

 57 کاربردي تصمیم یارتوس- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1565
 99 کاربردي نیرو محرکه- مرکز آموزش علمی البرز قزوین مرد,زن 20 20 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1566
 15 کاربردي علوم و فنون قزوین- ز آموزش علمیمرک قزوین قزوین زن، مرد 15 15 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1567
 67 کاربردي بلداالمین- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان مرد 35 25 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1568
 99 کاربردي فذا- مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 25 35 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1569
 79 رسان کاوه کاربردي یدك- مرکز آموزش علمی هساو مرکزي مرد 45 10 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1570
 99 کاربردي بافق- مرکز آموزش علمی بافق یزد مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي جوشکاري 1571

   161 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)27(جدول شماره 
  )افزاري رایانه هاي سخت  سیستممهندسی تکنولوژي(
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1572
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

 - جهاد دانشگاهی تبریز

  مهندسی تکنولوژي  1573
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 70 ري رایانههاي سخت افزا سیستم

 - جهاد دانشگاهی اصفهان

  مهندسی تکنولوژي 1574
 - کاربردي علویجه- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 هاي سخت افزاري رایانه سیستم

  مهندسی تکنولوژي 1575
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

 - 2جهاد دانشگاهی تهران 

  مهندسی تکنولوژي *
 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50
 1576  پردازي ایران شرکت داده

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

  مهندسی تکنولوژي 1577
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

 - جهاد دانشگاهی مشهد

  مهندسی تکنولوژي  1578
 - کاربردي جهاددانشگاهی اهواز- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد - 50 هاي سخت افزاري رایانه سیستم

  لوژيمهندسی تکنو 1579
  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد - 70 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

 - جهاددانشگاهی زنجان

  مهندسی تکنولوژي 1580
 - کاربردي جهاددانشگاهی شیراز- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد - 35 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم

  مهندسی تکنولوژي 1581
 - کاربردي جهاددانشگاهی اراك- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 75 زاري رایانههاي سخت اف  سیستم

  مهندسی تکنولوژي 1582
 99 کاربردي جواد االئمه یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 20 20 هاي سخت افزاري رایانه  سیستم
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   162 کدرشته امتحانی -صنعتی هاي تحصیلی گروه آموزش و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)28(جدول شماره 
  ) صنایع آردمهندسی تکنولوژي( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 99 کاربردي صنایع غذایی مراغه- مرکز آموزش علمی مراغه آذربایجان شرقی زن، مرد 20 55 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 1583

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 40 35 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 1584
 16 )عج(صنایع غالت قائم

 93 )عالیزاد(صنعت غذا کاربردي - علمیمرکز آموزش  هشتگرد البرز مرد,زن 40 35 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 1585

  کاربردي - مرکز آموزش علمی هدمش خراسان رضوي زن، مرد 15 15 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد 1586
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

   163 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)29(جدول شماره 
  ) صنایع روغن و خوراکیمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
 کد  عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي صنایع روغن  1587
 99 کاربردي صنایع غذایی مراغه- مرکز آموزش علمی مراغه آذربایجان شرقی زن، مرد 20 55 خوراکی

مهندسی تکنولوژي صنایع روغن  1588
 15 کاربردي صنعت غذاي تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد,زن 10 25 خوراکی

کنولوژي صنایع روغن مهندسی ت 1589
 99 )عالیزاد(کاربردي صنعت غذا - مرکز آموزش علمی هشتگرد البرز زن، مرد 40 35 خوراکی

مهندسی تکنولوژي صنایع روغن  1590
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي مرد,زن 45 30 خوراکی

 15 هاي صنعتی خراسان رضوي شرکت شهرك

   164 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  عناوین رشتهو محل  کدرشته :)30(جدول شماره 
  ) صنایع قندسازيمهندسی تکنولوژي( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1591
  کاربردي - ش علمیمرکز آموز مشهد خراسان رضوي زن، مرد 10 40 صنایع قندسازي

 56 بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

   165 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)31(جدول شماره 
  ) صنایع الستیکمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  ادآز

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک 1592
 15 )تهران(صنایع الستیک 

   166 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)32(جدول شماره 
  ) فرآیند- و تولید ساخت- کنترل گرایش ابزار دقیقمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1593
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 60  کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي 1594
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 10 65 قکنترل گرایش ابزاردقی

  مهندسی تکنولوژي 1595
 - کاربردي مبارکه- مرکز آموزش علمی مبارکه اصفهان زن، مرد - 30  کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي 1596
 99  مرکز تهران-ندانشگاه صنایع و معادن ایرا تهران تهران زن، مرد 20 30  کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي  1597
 37 )تهران(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25 کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي 1598
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 25  کنترل گرایش ابزاردقیق

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 رضوي  صنعتی خراسان-شرکت خدمات علمی
 )مشهد(

99 

  مهندسی تکنولوژي *
 1599 ریز کاربردي نی- مرکز آموزش علمی ریز نی فارس زن، مرد 30 45  کنترل گرایش ابزاردقیق

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
99 
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   166 کدرشته امتحانی -صنعتآموزشی هاي تحصیلی گروه  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)32(جدول شماره ادامه 
  ) فرآیند- ساخت و تولید- کنترل گرایش ابزار دقیقمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي 1600
 10 ربغمجتمع آموزشی و پژوهشی  هکرمانشا کرمانشاه زن، مرد 15 60  کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي 1601
 99 کاربردي فذا- مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 25 35  کنترل گرایش ابزاردقیق

  مهندسی تکنولوژي 1602
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 75  کنترل گرایش ابزاردقیق

 - جهاد دانشگاهی اراك

  ژيمهندسی تکنولو 1603
 37 )تهران(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25  کنترل گرایش ساخت و تولید

  مهندسی تکنولوژي  1604
 94 کاربردي خدمات فنی دنده- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 50 کنترل گرایش ساخت و تولید

  مهندسی تکنولوژي  1605
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی  مردزن، 15 60  فرآیند کنترل گرایش

  مهندسی تکنولوژي  1606
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 10 65 کنترل گرایش فرآیند

  مهندسی تکنولوژي 1607
 37 )انتهر(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25 کنترل گرایش فرآیند

   167 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)33(جدول شماره 
  ) مخابرات گرایش انتقالمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي •
 گرایش انتقال مخابرات 

 1608 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 25 5
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

  مهندسی تکنولوژي •
  مخابرات گرایش انتقال

 1609 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته•

24 

  مهندسی تکنولوژي  1610
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 45 مخابرات گرایش انتقال

 99 )شیراز(صنایع مخابراتی راه دور ایران 

   168 کدرشته امتحانی -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)34(جدول شماره 
  ) ثابت هاي شبکه  مخابرات گرایش سوئیچمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي مخابرات  1611
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 25 هاي شبکه ثابت گرایش سوئیچ

  کاربردي -  آموزش علمیمرکز
 صنعتی خراسان رضوي -شرکت خدمات علمی
 )مشهد(

99 

مهندسی تکنولوژي مخابرات  1612
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 30 45 هاي شبکه ثابت گرایش سوئیچ

 99 )شیراز(صنایع مخابراتی راه دور ایران 

مهندسی تکنولوژي مخابرات  1613
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25 ابتهاي شبکه ث گرایش سوئیچ

 99 کارخانجات مخابراتی ایران

   169 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)35(جدول شماره 
  ) مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاهمهندسی تکنولوژي(
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
س جن

کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش
  اشتغال

مهندسی تکنولوژي مراقبت و  1614
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 60 نگهداري مکانیک نیروگاه

   170 امتحانی کدرشته -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)36(جدول شماره 
  ) حمل و نقل و ترافیک شهريمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1615
 - کاربردي نجف آباد- مرکز آموزش علمی آباد نجف اصفهان زن، مرد - 70 حمل و نقل و ترافیک شهري
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   170  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)36(جدول شماره ه ادام
  ) حمل و نقل و ترافیک شهريمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1616
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 15 رافیک شهريحمل و نقل و ت

 23 فرهنگی هنري شهرداري تهران

  مهندسی تکنولوژي  1617
 23 کاربردي شهرداري مشهد- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 حمل و نقل و ترافیک شهري

   171 کدرشته امتحانی -صنعتلی گروه آموزشی هاي تحصی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)37(جدول شماره 
  )ابزار  ماشین-سازي  ساخت و تولید گرایش قالبمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1618
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز ایجان شرقیآذرب زن، مرد 15 35 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

 16 )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  مهندسی تکنولوژي  1619
 37 )تهران(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

  مهندسی تکنولوژي 1620
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران ردزن، م 35 40 سازي  ساخت و تولید گرایش قالب

 50  گروه صنعتی ایران خودرو

  مهندسی تکنولوژي  1621
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 55 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

 32 گروه کارخانجات پارت الستیک

  مهندسی تکنولوژي  1622
 99 کاربردي نیرو محرکه- مرکز آموزش علمی البرز قزوین ، مردزن 20 20 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

  مهندسی تکنولوژي  1623
  کاربردي- مرکز آموزش علمی رشت گیالن مرد 75 - سازي ساخت و تولید گرایش قالب

 14  خانه کارگر واحد رشت

  مهندسی تکنولوژي  1624
 99 کاربردي فذا-  علمیمرکز آموزش آمل مازندران زن، مرد 25 35 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

  مهندسی تکنولوژي  1625
 99 کاربردي ماشین سازي اراك- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي مرد 5 45 سازي ساخت و تولید گرایش قالب

  مهندسی تکنولوژي  1626
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 14 د تبریزخانه کارگر واح

  مهندسی تکنولوژي  1627
 - کاربردي شرکت ایدم- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي  1628
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 35 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 16 )تبریز(ذربایجان شرقی صنایع و معادن آ

  مهندسی تکنولوژي  *
 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی مرد 35 40
 1629 سازي تبریز گروه ماشین

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
99 

  مهندسی تکنولوژي  1630
 99 کاربردي ذوب آهن اردبیل- مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 20 55 ابزار خت و تولید گرایش ماشینسا

  مهندسی تکنولوژي  •
  کاربردي- مرکز آموزش علمی شهر زرین اصفهان مرد 30 - ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 1631  صنایع دفاعی زرین شهر

  . محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کدرشتهاز پذیرفته •
24 

  مهندسی تکنولوژي  •
 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 1632 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 25 5

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدز پذیرفتها •
24 

  مهندسی تکنولوژي  1633
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشان اصفهان مرد 20 20 ابزار ینساخت و تولید گرایش ماش

 14  کاشان17خانه کارگر واحد 

  مهندسی تکنولوژي  1634
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 70 - ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 14 خانه کارگر واحد تهران

  مهندسی تکنولوژي  1635
 37 )تهران(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي  1636
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 40 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 50 گروه صنعتی ایران خودرو

  مهندسی تکنولوژي •
 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 1637 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران هرانت مرد 20 10

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
24 

  مهندسی تکنولوژي 1638
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز مرد 30 30 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

 34 )کرج(اي  تربیت مربی فنی و حرفه

  نولوژي مهندسی تک 1639
 57 کاربردي تصمیم یارتوس- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 50 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي 1640
  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 25 50 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

 14 خانه کارگر واحد زاهدان
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   171 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)37(جدول شماره  ادامه
  )ابزار  ماشین-سازي  ساخت و تولید گرایش قالبمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  لوژي مهندسی تکنو •
 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 1641 کاربردي مجتمع هوادریا- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 5

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
24 

  مهندسی تکنولوژي 1642
  کاربردي - مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 45 30 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

 14 خانه کارگر واحد قزوین

  مهندسی تکنولوژي 1643
 99 کاربردي نیرو محرکه- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 20 20 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي  1644
 15 نون قزوینکاربردي علوم و ف- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 15 15 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي 1645
 99 کاربردي فذا- مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 25 35 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي  1646
  کاربردي - مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 15 60 ابزار ساخت و تولید گرایش ماشین

 99 هاي سنگین مازندران سازه

  دسی تکنولوژيمهن 1647
 99 کاربردي ماشین سازي اراك- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 5 45 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

  مهندسی تکنولوژي•
 ابزار  ساخت و تولید گرایش ماشین

 1648 رسان کاوه کاربردي یدك- مرکز آموزش علمی ساوه مرکزي زن، مرد 45 10

  .رشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کداز پذیرفته •
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   172 کدرشته امتحانی -صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)38(جدول شماره 
  )مهندسی تکنولوژي ساختمان(

  ظرفیت پذیرش
  عنوان رشته  کدرشته

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 - کاربردي نجف آباد- مرکز آموزش علمی آباد نجف اصفهان زن، مرد - 70 وژي ساختمانمهندسی تکنول 1649

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 30 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1650
 99 ساختمان و شهرسازي تهران

 99 شهرداري رودهنکاربردي - مرکز آموزش علمی رودهن تهران زن، مرد 10 50 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1651
 23 کاربردي شهرداري مشهد- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1652

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 70 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1653
 - جهاد دانشگاهی کرمان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه شاهکرمان زن، مرد - 30 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1654
 - جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 69 کاربردي جهاددانشگاهی رشت- مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 8 42 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1655

  کاربردي - مرکز آموزش علمی رودسر گیالن زن، مرد - 75 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1656
 - دانشگاهی رودسر جهاد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي ساختمان 1657
 99 ساختمان و شهرسازي یزد

   173  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)39(جدول شماره 
  ) صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  یرشپذ

  اشتغال
 99 کاربردي شیرین عسل- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 1658
 99 ایی مراغهکاربردي صنایع غذ- مرکز آموزش علمی مراغه آذربایجان شرقی زن، مرد 20 55 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 1659

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 40 35 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 1660
 16 )عج(صنایع غالت قائم

مهندسی تکنولوژي صنایع  •
 1661 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10 شیمیایی

  .ل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کدرشته محاز پذیرفته •
24 

 93 )عالیزاد(کاربردي صنعت غذا - مرکز آموزش علمی هشتگرد البرز زن، مرد 40 35 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 1662
 - کاربردي جهاد دانشگاهی اهواز- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد - 50 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 1663
 99 کاربردي پاسارگاد- مرکز آموزش علمی پاسارگاد فارس زن، مرد 30 45 صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژي  1664
 99 کاربردي الرستان- مرکز آموزش علمی الرستان فارس زن، مرد 20 30 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی 1665
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   174نی  کدرشته امتحا-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)40(جدول شماره 
  )کشی صنعتی  طراحی و نقشهمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1666
 - کاربردي شرکت ایدم- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  ندسی تکنولوژيمه *
 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40
 1667 سازي تبریز  گروه ماشین

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
99 

  مهندسی تکنولوژي 1668
 17 کاربردي مرند- مرکز آموزش علمی مرند آذربایجان شرقی زن، مرد 10 50 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1669
 99 کاربردي ذوب آهن اردبیل- مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 40 35 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1670
 -  علویجهکاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي  1671
 37 )تهران(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1672
چهارمحال و  زن، مرد 10 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 99 کاربردي عالمه- مرکز آموزش علمی شهرکرد بختیاري

  مهندسی تکنولوژي 1673
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 کشی صنعتی حی و نقشه طرا

 -  جهاد دانشگاهی مشهد

  مهندسی تکنولوژي 1674
 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 25 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنعتی خراسان رضوي -شرکت خدمات علمی
 )مشهد(

99 

  مهندسی تکنولوژي 1675
 99 کاربردي ابهر- مرکز آموزش علمی ابهر زنجان زن، مرد 15 15 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي *
 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 1676 کاربردي نی ریز- مرکز آموزش علمی ریز نی فارس زن، مرد 30 45
  .داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص  *

99 

  مهندسی تکنولوژي 1677
 99 کاربردي نیرو محرکه- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1678
 15 کاربردي علوم و فنون قزوین- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 15 15 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1679
  کاربردي - مرکز آموزش علمی بروجرد لرستان زن، مرد 30 40 کشی صنعتی ه طراحی و نقش

 16 کنندگان بروجرد شرکت تعاونی تولید

  مهندسی تکنولوژي 1680
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کیاکال مازندران زن، مرد 20 20 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

 16 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  مهندسی تکنولوژي 1681
 99 کاربردي ماشین سازي اراك- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 5 45 کشی صنعتی و نقشه طراحی 

  مهندسی تکنولوژي  1682
 78 کاربردي گروه صنعتی صفا- مرکز آموزش علمی ساوه مرکزي زن، مرد 40 35 کشی صنعتی طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1683
 79 رسان کاوه کاربردي یدك- مرکز آموزش علمی اوهس مرکزي زن، مرد 45 10 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

  مهندسی تکنولوژي 1684
 - کاربردي میبد- مرکز آموزش علمی میبد یزد زن، مرد - 75 کشی صنعتی  طراحی و نقشه

   175  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)41(جدول شماره 
  )آب و فاضالب - عمرانمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  مهندسی تکنولوژي  1685

 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان اصفهان اصفهان زن، مرد 10 65  آب و فاضالب-عمران

  مهندسی تکنولوژي  1686
 99 دانشکده حفاظت محیط زیست کرج زالبر زن، مرد 25 50  آب و فاضالب-عمران

  مهندسی تکنولوژي 1687
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوي مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 60  آب و فاضالب- عمران

  مهندسی تکنولوژي 1688
  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  اهواز خوزستان زن، مرد 15 60  آب و فاضالب-عمران

 10 صنعت آب و برق خوزستان

  مهندسی تکنولوژي  1689
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس شیراز فارس زن، مرد 15 60  آب و فاضالب-عمران

  مهندسی تکنولوژي 1690
 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 60  آب و فاضالب- عمران
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   176  کدرشته امتحانی-صنعتزشی هاي تحصیلی گروه آمو و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)42(جدول شماره 
  )برداري سد و شبکه  نگهداري و بهره- عمرانمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

1691 
  مهندسی تکنولوژي

برداري   نگهداري و بهره- عمران
 سد و شبکه

 10 مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز ن شرقیآذربایجا زن، مرد 15 60

1692 
  مهندسی تکنولوژي 

برداري   نگهداري و بهره-عمران
 سد و شبکه

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  اهواز خوزستان زن، مرد 15 60
 10 صنعت آب و برق خوزستان

   177  کدرشته امتحانی-تصنعهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)43(جدول شماره 
  ) فناوري اطالعات رسانهمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  ندسی تکنولوژيمه •
 1693 کاربردي رسانه- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 15 -  فناوري اطالعات رسانه

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدیرفتهاز پذ •
36 

   178  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)44(جدول شماره 
  ))CPL&IR( خلبانی -هوانوردي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد CPL&IR( 20 20( خلبانی -هوانوردي  1694
 46  صنعت هوانوردي تهران

   179  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)45(جدول شماره 
  ) ذوب فلزات- متالوژيمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  مهندسی تکنولوژي  1695

 99 کاربردي ذوب آهن اردبیل- مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 20 55  ذوب فلزات-متالورژي

  مهندسی تکنولوژي  1696
  کاربردي- وزش علمیمرکز آم مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40  ذوب فلزات-متالورژي

 -  جهاد دانشگاهی مشهد

  مهندسی تکنولوژي  1697
 99 کاربردي فذا- مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 25 35  ذوب فلزات-متالورژي

   180  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)46(جدول شماره 
  )معماري(

  عنوان رشته  کدرشته  رفیت پذیرشظ
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 - کاربردي شبستر- مرکز آموزش علمی شبستر آذربایجان شرقی زن، مرد - 40 معماري 1698
کاربردي جهاد دانشگاهی - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 50 معماري 1699

 - ارومیه
 - کاربردي نجف آباد- مرکز آموزش علمی آباد نجف اصفهان دزن، مر - 70 معماري 1700
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 30 معماري 1701

 99 ساختمان و شهرسازي تهران

 - کاربردي جهاد دانشگاهی کرج- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد - 35 معماري 1702
 23 کاربردي شهرداري مشهد- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 معماري 1703
 99 کاربردي ابهر- مرکز آموزش علمی ابهر زنجان زن، مرد 15 15 معماري 1704
 23 هاي شیراز کاربردي شهرداري- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 40 35  معماري 1705

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 70 معماري 1706
 - ی کرمانجهاد دانشگاه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد - 30 معماري 1707
 - جهاد دانشگاهی کرمانشاه
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   180  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)46(جدول شماره ادامه 
  )معماري(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 69 کاربردي جهاددانشگاهی رشت- مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 8 42 معماري 1708

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد - 30 معماري 1709
 - جهاد دانشگاهی لرستان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تنکابن مازندران زن، مرد - 30 معماري 1710
 - مهستان سبز شمال تنکابن

 - کاربردي میبد- مرکز آموزش علمی میبد یزد زن، مرد - 75 معماري 1711
  کاربردي - مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 50 معماري 1712

 99 ساختمان و شهرسازي یزد

   181 امتحانی کدرشته -صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)47(جدول شماره 
  ) مکانیک خودرومهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تهران تهران مرد 10 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1713
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

هاي خدمات پس از  انجمن صنفی شرکت
 خودرو فروش

32 

 37 )تهران(کاربردي ساپکو - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 25 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1714
 42 کاربردي شرکت سایپا- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 35 - مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1715

  کاربردي -  علمیمرکز آموزش تهران تهران زن، مرد 35 40 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1716
 50 گروه صنعتی ایران خودرو

   کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز مرد 30 30 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1717
 34 )کرج(اي   تربیت مربی فنی و حرفه

 57 کاربردي تصمیم یارتوس- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1718
 99 کاربردي نیرو محرکه- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 20 20 سی تکنولوژي مکانیک خودرومهند 1719
 99 کاربردي خدمات فنی دنده- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1720
 99 ربردي بافقکا- مرکز آموزش علمی بافق یزد مرد 25 50 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 1721

   182  کدرشته امتحانی-صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)48(جدول شماره 
  )افزار کامپیوتر  نرممهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 - کاربردي جهاددانشگاهی تبریز- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 زارکامپیوتراف نرم مهندسی تکنولوژي 1722
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1723

 14 خانه کارگر واحد تبریز

 99 کاربردي شیرین عسل- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی ، مردزن 20 20 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1724

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تیکمه داش آذربایجان شرقی زن، مرد 35 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1725
 99 استاد شهریار تیکمه داش

 - کاربردي شبستر- مرکز آموزش علمی سترشب آذربایجان شرقی زن، مرد - 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1726
  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1727

 - جهاد دانشگاهی ارومیه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 20 20 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1728
 14 احد اردبیلخانه کارگر و

آران و  اصفهان زن، مرد - 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1729
 - کاربردي آران و بیدگل- مرکز آموزش علمی بیدگل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 70 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1730
 - جهاد دانشگاهی اصفهان

 - کاربردي علویجه- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 فزارکامپیوترا نرم مهندسی تکنولوژي 1731
 - کاربردي هرند- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1732
تیران و  اصفهان زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1733

 - ردي تیران و کرونکارب- مرکز آموزش علمی کرون

 - کاربردي زرین شهر- مرکز آموزش علمی شهر زرین اصفهان زن، مرد - 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1734

مهندسی تکنولوژي  •
 افزارکامپیوتر نرم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شهر زرین اصفهان مرد 30 -
 1735 صنایع دفاعی زرین شهر

  .کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این از پذیرفته •
24 
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   182  کدرشته امتحانی-صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)48(جدول شماره ادامه 
  )افزار کامپیوتر  نرممهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي  •
 افزارکامپیوتر نرم

 1736 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 25 5
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدپذیرفتهاز  •

24 

  ردي کارب- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1737
 - 2جهاد دانشگاهی تهران 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 25 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1738
 99 ساختمان و شهرسازي تهران

 تهران تهران زن، مرد 35 35 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1739
  کاربردي - مرکز آموزش علمی
تباطات شهرداري سازمان فناوري اطالعات و ار
 تهران

23 

 مهندسی تکنولوژي *
 افزارکامپیوتر نرم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 60
 1740 پردازي ایران شرکت داده

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
92 

مهندسی تکنولوژي  *
 افزارکامپیوتر نرم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50
 1741 گسترش انفورماتیک ایران

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
- 

مهندسی تکنولوژي  •
 افزارکامپیوتر نرم

 1742 کاربردي مالک اشتر تهران- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

  موسسه آموزشی و پژوهشی تهران تهران زن، مرد 20 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1743
 99 )تهران(وزارت صنایع و معادن 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شهریار تهران زن، مرد - 75 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1744
 - 3جهاد دانشگاهی تهران 

چهارمحال و  زن، مرد - 35 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1745
  کاربردي- مرکز آموزش علمی شهرکرد بختیاري

 -  جهاد دانشگاهی شهرکرد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1746
 - انشگاهی بیرجندجهاد د

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1747
 - جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 30 - افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1748
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1749
 99 سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

 مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 25 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1750
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 صنعتی خراسان رضوي -شرکت خدمات علمی
 )هدمش(

99 

  موسسه آموزشی و پژوهشی  مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1751
 99 )خراسان رضوي(وزارت صنایع و معادن 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بجنورد خراسان شمالی زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1752
 - جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  اهواز خوزستان زن، مرد 15 60 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1753
 10 صنعت آب و برق خوزستان

 - کاربردي جهاد دانشگاهی اهواز- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1754

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد - 70 مپیوترافزارکا نرم مهندسی تکنولوژي 1755
 - دانشگاهی زنجان جهاد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد - 75 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1756
 - دانشگاهی استان سمنان جهاد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان تانسیستان و بلوچس زن، مرد - 35 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1757
 - جهاد دانشگاهی زاهدان

 99 کاربردي پاسارگاد- مرکز آموزش علمی پاسارگاد فارس زن، مرد 30 45 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1758
 - شیرازدانشگاهی کاربردي جهاد- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد - 35 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1759
 15 کاربردي علوم و فنون قزوین- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 15 15 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1760

مهندسی تکنولوژي  *
 افزارکامپیوتر نرم

 1761 کاربردي صنایع و معادن قم- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 35 15

  . داوطلبان خواهر بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش زن در این کدرشته محل به *

95 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سنندج کردستان زن، مرد 35 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1762
 99 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 70 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1763
 - دانشگاهی کرمان جهاد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 40 20 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1764
 68 مخابرات استان کرمان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد - 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1765
 - جهاد دانشگاهی کرمانشاه
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   182  کدرشته امتحانی-صنعت هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)48(شماره جدول ادامه 
  )افزار کامپیوتر  نرممهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

کهگیلویه و   مردزن، - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1766
  کاربردي - مرکز آموزش علمی یاسوج بویراحمد 

 - جهاد دانشگاهی یاسوج

 - کاربردي جهاد دانشگاهی انزلی- مرکز آموزش علمی بندرانزلی گیالن زن، مرد - 75 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1767
 - کاربردي جهاددانشگاهی فومن- موزش علمیمرکز آ فومن گیالن زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1768

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد - 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1769
 - جهاد دانشگاهی لرستان

 99 لکاربردي جهاد دانشگاهی باب- مرکز آموزش علمی بابل مازندران زن، مرد 10 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1770

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تنکابن مازندران زن، مرد - 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1771
 - مهستان سبز شمال تنکابن

 - کاربردي کارآموزان چالوس- مرکز آموزش علمی چالوس مازندران زن، مرد - 30 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1772
 - کاربردي جهاددانشگاهی اراك- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 75 پیوترافزارکام نرم مهندسی تکنولوژي 1773
 - کاربردي جهاد دانشگاهی ساوه- مرکز آموزش علمی ساوه مرکزي زن، مرد - 35 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1774

  کاربردي - مرکز آموزش علمی محالت مرکزي زن، مرد - 40 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1775
 - ور جهاد دانشگاهی نیم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بندرعباس هرمزگان زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1776
 - جهاد دانشگاهی بندرعباس

 99 کاربردي مالیر- مرکز آموزش علمی مالیر همدان زن، مرد 10 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1777

  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد - 60 افزارکامپیوتر نرم لوژيمهندسی تکنو 1778
 -  اداره کل تعاون استان همدان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد - 50 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1779
 - جهاد دانشگاهی همدان

 99 کاربردي جواد االئمه یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد مردزن،  20 20 افزارکامپیوتر نرم مهندسی تکنولوژي 1780

   184  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)49(جدول شماره 
  ) هواپیمامهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 20 20 مهندسی تکنولوژي هواپیما 1781
 46 صنعت هوانوردي تهران

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 60 مهندسی تکنولوژي هواپیما 1782
 46 فنون و خدمات هوایی تهران

 67 کاربردي بلداالمین- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 35 25 مهندسی تکنولوژي هواپیما 1783

  

   186  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)50(جدول شماره 
  )هاي راهسازي و راهداري  مکانیک ماشینمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  غالاشت
مهندسی تکنولوژي مکانیک  1784

 76 )اراك(کاربردي شرکت هپکو - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي مرد 2 23 سازي و راهداري هاي راه ماشین

   188  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)51(جدول شماره 
  )نه فنی رسامهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 1785 کاربردي رسانه- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 15 - مهندسی تکنولوژي فنی رسانه •
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

36 
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   196  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)52(جدول شماره 
  ) کاشی و چینی-مهندسی تکنولوژي سرامیک (

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مهندسی تکنولوژي  1786
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  اللجین مدانه زن، مرد 20 40 کاشی و چینی-سرامیک

 60 صنایع دستی اللجین همدان

  مهندسی تکنولوژي  1787
 - میبدکاربردي - علمیمرکز آموزش  میبد یزد زن، مرد - 75  کاشی و چینی-سرامیک

   197  کدرشته امتحانی-صنعتهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)53(جدول شماره 
  ) شیرینی و شکالت آردي و غیر آرديتکنولوژيمهندسی (

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  مهندسی تکنولوژي 1788

 99 کاربردي شیرین عسل- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20  شیرینی و شکالت گرایش آردي

  تکنولوژيمهندسی  1789
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 40 35  شیرینی و شکالت گرایش آردي

 16 )عج(صنایع غالت قائم

  مهندسی تکنولوژي 1790
 93 )عالیزاد(صنعت غذا کاربردي - علمیمرکز آموزش  هشتگرد البرز مرد,زن 40 35 شیرینی و شکالت گرایش آردي

  مهندسی تکنولوژي 1791
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  خرمدره زنجان مرد,زن 35 35 ت گرایش آردي شیرینی و شکال

 63 شرکت سهامی عام صنعتی مینو

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  1792
 99 کاربردي شیرین عسل- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20 شکالت گرایش غیر آردي

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  1793
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 40 35  آرديشکالت گرایش غیر

 16 )عج(صنایع غالت قائم

مهندسی تکنولوژي شیرینی و  1794
 93 )عالیزاد(صنعت غذا کاربردي - علمیمرکز آموزش  هشتگرد البرز زن، مرد 40 35 شکالت گرایش غیر آردي

   199  کدرشته امتحانی-صنعتوه آموزشی هاي تحصیلی گر و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)54(جدول شماره 
  )برداري کارخانجات سیمان مهندسی تکنولوژي بهره(
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  مهندسی تکنولوژي  1795

 41 سیمان آبیککاربردي - یعلممرکز آموزش  نظرآباد البرز مرد 15 60 برداري کارخانجات سیمان بهره

   251 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)55(جدول شماره 
  )آبخیزداري گرایش فرسایش و رسوب( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  آبخیزداري 2501
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15 ایش فرسایش و رسوب گر

 99 )تبریز(جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی 

  آبخیزداري 2502
  کاربردي- مرکز آموزش علمی بوشهر بوشهر زن، مرد 25 25  گرایش فرسایش و رسوب

 99  علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس

  آبخیزداري 2503
  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 45 30 ایش و رسوب گرایش فرس

 99 )کرج( جهاد کشاورزي 

  آبخیزداري 2504
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 20 20  گرایش فرسایش و رسوب

 99 منابع طبیعی دکتر جوانشیر

  آبخیزداري 2505
چهارمحال و  زن، مرد 25 25  گرایش فرسایش و رسوب

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شهرکرد يبختیار
 99 جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  آبخیزداري 2506
کاربردي جهاد کشاورزي - مرکز آموزش علمی قائنات خراسان جنوبی زن، مرد 15 15  گرایش فرسایش و رسوب

 99 قائنات

  آبخیزداري 2507
  کاربردي - ش علمیمرکز آموز مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15  گرایش فرسایش و رسوب

 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  آبخیزداري 2508
  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد 15 35  گرایش فرسایش و رسوب

 99 جهاد کشاورزي استان زنجان

  آبخیزداري  2509
  کاربردي - مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد 15 15 گرایش فرسایش و رسوب

 99 رزي استان سمنانجهاد کشاو

  آبخیزداري 2510
  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 20 گرایش فرسایش و رسوب

 99 )زاهدان(جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان 

  آبخیزداري 2511
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن 25 25  گرایش فرسایش و رسوب

 99 )شیراز(ارس جهاد کشاورزي استان ف
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   251 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)55(جدول شماره ادامه 
  )آبخیزداري گرایش فرسایش و رسوب( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  آبخیزداري  2512

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 15  فرسایش و رسوبگرایش
 99 )ماهیدشت(جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

  آبخیزداري 2513
  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد 15 15  گرایش فرسایش و رسوب

 99 )خرم آباد(جهاد کشاورزي لرستان 

  آبخیزداري 2514
 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25 سایش و رسوب گرایش فر

   252 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)56(جدول شماره 
  )برداري از مناطق بیابانی احیاء و بهره(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  ناستا  پذیرش

  اشتغال
  برداري احیاء و بهره 2515

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز مرد 45 30  از مناطق بیابانی
 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

  برداري احیاء و بهره *
 2516 جهاد کشاورزي قم کاربردي- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 20 20  از مناطق بیابانی

  . در این کدرشته محل به داوطلبان خواهر بومی استان مربوط اختصاص دارد زنظرفیت پذیرش *
99 

  برداري احیاء و بهره 2517
 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25  از مناطق بیابانی

   253 کدرشته امتحانی -کشاورزيشی هاي تحصیلی گروه آموز و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)57(جدول شماره 
  )هاي آبیاري و زهکشی برداري و نگهداري شبکه انتقال آب گرایش بهره(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

2518 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15
 99 )تبریز(جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی 

2519 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی میاندوآب آذربایجان غربی زن، مرد 25 25
 99 )آبمیاندو(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

2520 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد پارس اردبیل زن، مرد 10 20
 99 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

2521 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - ش علمیمرکز آموز کرج البرز زن، مرد 45 30
 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

2522 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

2523 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 شیهاي آبیاري و زهک شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دزفول خوزستان زن، مرد 17 18
 99 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

2524 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گرمسار سمنان زن، مرد 20 30
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي استان سمنان 

2525 
  انتقال آب

برداري و نگهداري  رایش بهره گ
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

2526 
  انتقال آب 

برداري و نگهداري  گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی قزوین قزوین مرد,زن 25 25
 99 کشاورزي قزوینجهاد 

2527 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی باغین کرمان زن، مرد 25 25
 99 )باغین(جهاد کشاورزي کرمان 

2528 
  انتقال آب 

برداري و نگهداري  گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

کهگیلویه و  زن، مرد 25 25
  کاربردي- مرکز آموزش علمی گچساران راحمدبوی

 99 جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد

2529 
  انتقال آب

برداري و نگهداري   گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 15 30
 99 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 

2530 
  انتقال آب 

ري برداري و نگهدا گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 25 25
 99 جهاد کشاورزي همدان

2531 
  انتقال آب 

برداري و نگهداري  گرایش بهره
 هاي آبیاري و زهکشی شبکه

 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25
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   254 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)58(جدول شماره 
  )بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی ومیهار آذربایجان غربی زن، مرد 15 15 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2532

 99 )ارومیه(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2533
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي - میمرکز آموزش عل مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2534
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد 10 30 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2535
 99 )اهواز(جهاد کشاورزي خوزستان 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دامغان سمنان زن، مرد 15 15 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2536
 99 )دامغان(شاورزي استان سمنان جهاد ک

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 20 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2537
 99 )زاهدان(جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2538
 99 )شیراز(اد کشاورزي استان فارس  جه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 25 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2539
 99 جهاد کشاورزي قزوین

  مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی  رشت گیالن زن، مرد 20 20 بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2540
 99 میرزا کوچک خان رشت

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 15 30 شت مواد غذایی با منشا دامیبهدا 2541
 99 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 

   255 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)59(جدول شماره 
  )پرورش اسب(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  اناست  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 15 پرورش اسب 2542

 99 ) ساوجبالغ-تهران(جهاد کشاورزي شهید زمانپور 

   256 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)60(جدول شماره 
  )ش زنبور عسلپرور(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15 عسل پرورش زنبور 2543

 99 )تبریز(جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه ایجان غربیآذرب زن، مرد 15 15 عسل پرورش زنبور ■
 2544 )ارومیه(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

  .باشد  میخويمحل اجراي دوره در شهرستان  ■
99 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25 عسل پرورش زنبور 2545
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  بابلسر درانمازن مرد,زن 20 20 عسل پرورش زنبور 2546
 99 جهاد کشاورزي بابلسر 

   257 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)61(جدول شماره 
  )تکنولوژي پرورش طیور(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش طیور 2547

 99 )تبریز(جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش طیور 2548
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش طیور 2549
 99 ) ساوجبالغ-تهران(جهاد کشاورزي شهید زمانپور 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش طیور 2550
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دزفول خوزستان زن، مرد 17 18 تکنولوژي پرورش طیور 2551
 99 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد 15 35 تکنولوژي پرورش طیور 2552
 99 جهاد کشاورزي استان زنجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دامغان سمنان زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش طیور 2553
 99 )دامغان (جهاد کشاورزي استان سمنان
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   257 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)61(جدول شماره ادامه 
  )تکنولوژي پرورش طیور(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  آباد علی فارس  مردزن، 20 40 تکنولوژي پرورش طیور 2554

 نکمی
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 99 )علی آباد(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش طیور 2555
 99  کرمانجهادکشاورزي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 15 25 تکنولوژي پرورش طیور 2556
 99 )ساري(شاورزي مازندران  جهاد ک

  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش طیور 2557
 99  جهاد کشاورزي همدان

 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش طیور 2558

   258 کدرشته امتحانی -کشاورزيتحصیلی گروه آموزشی هاي  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)62(جدول شماره 
  )تکنولوژي پرورش گاو(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش گاو 2559
 99 )ارومیه(بایجان غربی جهاد کشاورزي آذر

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش گاو 2560
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش گاو 2561
 99 ) ساوجبالغ-تهران( جهاد کشاورزي شهید زمانپور 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15  گاوتکنولوژي پرورش 2562
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دزفول خوزستان زن، مرد 17 18 تکنولوژي پرورش گاو 2563
 99 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

  کاربردي- وزش علمیمرکز آم دامغان سمنان زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش گاو 2564
 99 )دامغان( جهاد کشاورزي استان سمنان 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 20 تکنولوژي پرورش گاو 2565
 99 )زاهدان(جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان 

  آباد علی فارس زن، مرد 20 40 تکنولوژي پرورش گاو 2566
 کمین

  بردي کار- مرکز آموزش علمی
 99 )آباد علی(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش گاو 2567
 99 جهاد کشاورزي کرمان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد 15 15 تکنولوژي پرورش گاو 2568
 99 )آباد خرم(جهاد کشاورزي لرستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 15 25 رش گاوتکنولوژي پرو 2569
 99 )ساري( جهاد کشاورزي مازندران 

 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25 تکنولوژي پرورش گاو 2570

   260 رشته امتحانیکد -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)63(جدول شماره 
  )تکثیر و پرورش آبزیان( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 99 کاربردي میاندوآب- مرکز آموزش علمی میاندوآب آذربایجان غربی زن، مرد 30 30 تکثیروپرورش آبزیان 2571

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان  مردزن، 25 25 تکثیروپرورش آبزیان 2572
 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بوشهر بوشهر زن، مرد 25 25 تکثیروپرورش آبزیان 2573
 99 علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس

چهارمحال و  زن، مرد 25 25 تکثیروپرورش آبزیان 2574
   کاربردي- مرکز آموزش علمی شهرکرد بختیاري

 99 جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

 99 کاربردي فارسان- مرکز آموزش علمی فارسان بختیاري چهارمحال و زن، مرد 20 30 تکثیروپرورش آبزیان 2575

  کاربردي -مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25 تکثیروپرورش آبزیان 2576
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی  رشت گیالن زن، مرد 20 20 انتکثیروپرورش آبزی 2577
 99 میرزا کوچک خان رشت

  کاربردي -مرکز آموزش علمی بندرعباس هرمزگان زن، مرد 15 15 تکثیروپرورش آبزیان 2578
 99 )بندرعباس(جهاد کشاورزي هرمزگان 
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   261 کدرشته امتحانی -کشاورزيزشی هاي تحصیلی گروه آمو و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)64(جدول شماره 
  )هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 2579

 99 )تبریز(شاورزي آذربایجان شرقی جهاد ک

 99 کاربردي گلپایگان- مرکز آموزش علمی گلپایگان اصفهان زن، مرد 10 50 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 2580

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 15 15 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 2581
 99 )بالغ ساوج-تهران(جهاد کشاورزي شهید زمانپور 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 2582
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 2583
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 15 30 هاي لبنی کنولوژي شیر و فرآوردهت 2584
 99 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 

 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25 هاي لبنی تکنولوژي شیر و فرآورده 2585

   262 کدرشته امتحانی کدرشته امتحانی -کشاورزي تحصیلی گروه آموزشی هاي و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)65(جدول شماره 
  )برداري گیاهان دارویی و معطر تولید و بهره(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  برداري تولید و بهره 2586
  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه ربایجان غربیآذ زن، مرد 15 15  گیاهان دارویی و معطر

 99 )ارومیه(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

  برداري تولید و بهره 2587
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25  گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي اصفهان

  برداري  تولید و بهره 2588
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز ن، مردز 45 30 گیاهان دارویی و معطر

 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

  برداري تولید و بهره 2589
چهارمحال و  زن، مرد 20 30  گیاهان دارویی و معطر

 99 کاربردي فارسان- مرکز آموزش علمی فارسان بختیاري

  برداري تولید و بهره 2590
   کاربردي- مرکز آموزش علمی فخوس خراسان جنوبی زن، مرد 25 25  گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي بیرجند

  برداري تولید و بهره 2591
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشمر خراسان رضوي زن، مرد - 50  گیاهان دارویی و معطر

 - جهاد دانشگاهی کاشمر

  برداري  تولید و بهره 2592
  کاربردي - ش علمیمرکز آموز مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 گیاهان دارویی و معطر

 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  برداري تولید و بهره 2593
  کاربردي - مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد 15 15  گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي استان سمنان

  برداري تولید و بهره 2594
  کاربردي - میمرکز آموزش عل شیراز فارس زن، مرد 25 25  گیاهان دارویی و معطر

 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  برداري تولید و بهره 2595
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25  گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي کرمان

  برداري  تولید و بهره 2596
  ربرديکا- مرکز آموزش علمی تنکابن مازندران زن، مرد 20 30 گیاهان دارویی و معطر

 73  شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  برداري تولید و بهره 2597
  کاربردي - مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 25 25  گیاهان دارویی و معطر

 99 جهاد کشاورزي همدان

  برداري تولید و بهره 2598
 99  کشاورزي یزدکاربردي جهاد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25  گیاهان دارویی و معطر

   263 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)66(جدول شماره 
  )تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  تولید و پرورش 2599

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15 گیاهان زینتی گل و 
 99 )تبریز(جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی 

  تولید و پرورش  2600
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 10 20 گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي اردبیل

  تولید و پرورش 2601
  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25 ی گل و گیاهان زینت

 99  جهاد کشاورزي اصفهان

  تولید و پرورش 2602
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 45 30  گل و گیاهان زینتی

 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

  تولید و پرورش 2603
  کاربردي - آموزش علمیمرکز  خوسف خراسان جنوبی زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي بیرجند
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   263 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)66(جدول شماره ادامه 
  )تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  تولید و پرورش 2604
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کاشمر خراسان رضوي مرد,زن 0 50  گل و گیاهان زینتی

 - جهاد دانشگاهی کاشمر

  تولید و پرورش 2605
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15  گل و گیاهان زینتی

 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

   و پرورشتولید 2606
  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد 15 35  گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي استان زنجان

  تولید و پرورش 2607
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شاهرود سمنان زن، مرد 30 30  گل و گیاهان زینتی

 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي استان سمنان 

  تولید و پرورش 2608
  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 20 20 هان زینتی گل و گیا

 99 )زاهدان(جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان 

  تولید و پرورش 2609
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  تولید و پرورش 2610
  کاربردي - مرکز آموزش علمی سنندج کردستان زن، مرد 10 40  و گیاهان زینتی گل

 99 )سنندج(جهاد کشاورزي استان کردستان 

  تولید و پرورش 2611
  کاربردي - مرکز آموزش علمی جیرفت کرمان زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 99 جهاد کشاورزي جیرفت و کهنوج

  تولید و پرورش 2612
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25 ی گل و گیاهان زینت

 99 جهاد کشاورزي کرمان

  تولید و پرورش  2613
سرپل  کرمانشاه زن، مرد 15 20 گل و گیاهان زینتی

 ذهاب
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 99 جهاد کشاورزي سر پل ذهاب

  تولید و پرورش 2614
کهگیلویه و  زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گچساران ویراحمدب
 99 جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد

  تولید و پرورش 2615
  کاربردي- مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 99 )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 

  تولید و پرورش 2616
  کاربردي - کز آموزش علمیمر تنکابن مازندران زن، مرد 20 30  گل و گیاهان زینتی

 73 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  تولید و پرورش 2617
  کاربردي - مرکز آموزش علمی سلمانشهر مازندران زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

 99 )تنکابن(جهاد کشاورزي مازندران 

  تولید و پرورش  2618
  کاربردي - ش علمیمرکز آموز اراك مرکزي زن، مرد 15 30 گل و گیاهان زینتی

 99 )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 

  تولید و پرورش 2619
 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25  گل و گیاهان زینتی

   264  کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)67(جدول شماره 
  )وري چايتولید و فرآ( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 25 25 تولید و فرآوري چاي 2620

 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

    265 کدرشته امتحانی -کشاورزيموزشی هاي تحصیلی گروه آ و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)68(جدول شماره 
  )هاي روغنی تولید دانه(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  آباد پارس اردبیل مرد,زن 10 20 هاي روغنی تولید دانه 2621

 99 )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 45 30 هاي روغنی تولید دانه 2622
 99 )کرج( جهاد کشاورزي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دزفول خوزستان زن، مرد 17 18 هاي روغنی تولید دانه 2623
 99 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

  کاربردي- آموزش علمیمرکز  زنجان زنجان زن، مرد 15 35 هاي روغنی تولید دانه 2624
 99  جهاد کشاورزي استان زنجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شاهرود سمنان زن، مرد 30 30 هاي روغنی تولید دانه 2625
 99 )شاهرود(جهاد کشاورزي استان سمنان 

  آباد علی فارس زن، مرد 20 40 هاي روغنی تولید دانه 2626
 کمین

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 99 )علی آباد(رس جهاد کشاورزي فا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 25 هاي روغنی تولید دانه 2627
 99  جهاد کشاورزي قزوین

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سنندج کردستان زن، مرد 10 40 هاي روغنی تولید دانه 2628
 99 )سنندج(جهاد کشاورزي استان کردستان 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  جیرفت کرمان مرد,زن 25 25 هاي روغنی تولید دانه 2629
 99 جهاد کشاورزي جیرفت و کهنوج
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   265  کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)68(جدول شماره ادامه 
  )هاي روغنی تولید دانه(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   رکزعنوان م  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن 15 15 هاي روغنی تولید دانه 2630

 99 )ماهیدشت(جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

کهگیلویه و  زن، مرد 25 25 هاي روغنی تولید دانه 2631
  کاربردي - مرکز آموزش علمی گچساران بویراحمد

 99 ویه و بویراحمدجهاد کشاورزي کهگیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کردکوي گلستان زن، مرد 20 20 هاي روغنی تولید دانه 2632
 99 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 25 25 هاي روغنی تولید دانه 2633
 99  جهاد کشاورزي همدان

   266   کدرشته امتحانی-کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  وین رشتهو عنامحل  کدرشته :)69(جدول شماره 
  )اگروفارستري(جنگلداري جامع 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 20 20 )آگروفارستري(جنگلداري جامع  2634
 99 منابع طبیعی دکتر جوانشیر 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 )آگروفارستري(جنگلداري جامع  2635
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25 )آگروفارستري(جنگلداري جامع  2636
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد 15 15 )آگروفارستري(جنگلداري جامع  2637
 99 )خرم آباد(جهاد کشاورزي لرستان 

   267   کدرشته امتحانی-کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)70(جدول شماره 
  )هاي جنگلی اري و پاركک جنگل(

  عنوان رشته  درشتهک  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 99 دانشکده حفاظت محیط زیست کرج البرز زن، مرد 25 50 هاي جنگلی جنگلکاري و پارك 2638

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 20 20 هاي جنگلی جنگلکاري و پارك 2639
 99 دکتر جوانشیرمنابع طبیعی 

 75 مرکز آموزش منابع طبیعی کالرآباد تنکابن مازندران زن، مرد 25 50 هاي جنگلی جنگلکاري و پارك 2640

  
   268   کدرشته امتحانی-کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)71(جدول شماره 

  )حفاظت و حمایت منابع طبیعی( 
  عنوان رشته  کدرشته  یت پذیرشظرف
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 45 30 حفاظت و حمایت منابع طبیعی 2641

 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 20 20 حفاظت و حمایت منابع طبیعی 2642
 99 دکتر جوانشیر منابع طبیعی 

 75 مرکز آموزش منابع طبیعی کالرآباد تنکابن مازندران زن، مرد 25 50 حفاظت و حمایت منابع طبیعی 2643

   269 کدرشته امتحانی  -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)72(جدول شماره 
  )زراعت برنج(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  شپذیر

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مرودشت فارس زن، مرد 30 30 زراعت برنج 2644
 99 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 25 25 زراعت برنج 2645
 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ساري مازندران ، مردزن 15 25 زراعت برنج 2646
 99 )ساري(جهاد کشاورزي مازندران 
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   270  کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)73(جدول شماره 
  )برداري آبزیان صید و بهره(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد    مرکزعنوان  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بوشهر بوشهر زن، مرد 25 25 برداري آبزیان  صید و بهره 2647
 99  علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس

  مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی رشت گیالن زن، مرد 20 20 برداري آبزیان  صید و بهره 2648
 99  میرزا کوچک خان رشت

   271 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)74(ل شماره جدو
  )فرآوري محصوالت شیالتی(

  شاغل  آزاد  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - کز آموزش علمیمر بوشهر بوشهر زن، مرد 25 25 فرآوري محصوالت شیالتی 2649

 99 علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس

  مرکز آموزش علوم و صنایع شیالتی  رشت گیالن زن، مرد 20 20 فرآوري محصوالت شیالتی 2650
 99 میرزا کوچک خان رشت

   272 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)75(جدول شماره 
  )هاي گوشتی شت و فرآورهگو(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 25 25 هاي گوشتی گوشت و فرآورده 2651

 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بروجرد لرستان زن، مرد 30 40 هاي گوشتی گوشت و فرآورده 2652
 16 کنندگان بروجرد شرکت تعاونی تولید

   273 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)76(جدول شماره 
  )مدیریت تلفیقی آفات( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد    مرکزعنوان  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 25 مدیریت تلفیقی آفات 2653

 99  جهاد کشاورزي اصفهان

 99 گلپایگانکاربردي - علمیمرکز آموزش  گلپایگان اصفهان مرد,زن 10 50 مدیریت تلفیقی آفات 2654

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج زالبر زن، مرد 45 30 مدیریت تلفیقی آفات 2655
 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

چهارمحال و  زن، مرد 25 25 مدیریت تلفیقی آفات 2656
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شهرکرد بختیاري

 99 جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشمر خراسان رضوي زن، مرد - 50 مدیریت تلفیقی آفات 2657
 - دانشگاهی کاشمرجهاد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 مدیریت تلفیقی آفات 2658
 99 )مشهد( جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  قزوین قزوین مرد,زن 25 25 مدیریت تلفیقی آفات 2659
 99 جهاد کشاورزي قزوین 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمانشاه کرمانشاه مرد,زن 15 15 مدیریت تلفیقی آفات 2660
 99 )ماهیدشت(جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کردکوي گلستان زن، مرد 20 20 مدیریت تلفیقی آفات 2661
 99 )کردکوي( جهاد کشاورزي گلستان 

  ربردي کا- علمیمرکز آموزش  بروجرد لرستان مرد,زن 30 40 مدیریت تلفیقی آفات 2662
 99 )بروجرد(جهاد کشاورزي لرستان 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سلمانشهر مازندران زن، مرد 25 25 مدیریت تلفیقی آفات 2663
 99 )تنکابن(جهاد کشاورزي مازندران 

 99 کاربردي جهاد کشاورزي یزد- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد 25 25 مدیریت تلفیقی آفات 2664

   274 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل کدرشته  :)77(جدول شماره 
  )مرتع داري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 15 15 داري مرتع 2665

 99 )تبریز( کشاورزي آذربایجان شرقی جهاد



 92

   274 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)77(جدول شماره ادامه 
  )مرتع داري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 15 15 داري مرتع 2666

 99 )ارومیه(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 45 30 داري مرتع 2667
 99 )کرج( جهاد کشاورزي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد 15 15 داري مرتع 2668
 99 ستان سمنانجهاد کشاورزي ا

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 15 15 داري مرتع 2669
 99 )ماهیدشت(جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد 15 15 داري مرتع 2670
 99 )خرم آباد(جهاد کشاورزي لرستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 25 25 داري مرتع 2671
 99  جهاد کشاورزي همدان

   275 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)78(جدول شماره 
  )مکانیزاسیون کشاورزي زراعی و باغی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مکانیزاسیون کشاورزي 2672
  کاربردي- مرکز آموزش علمی میاندوآب آذربایجان غربی زن، مرد 25 35  زراعی و باغی

 99 )میاندوآب( جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2673
  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان مرد 25 25  زراعی و باغی

 99  اصفهان جهاد کشاورزي

  مکانیزاسیون کشاورزي 2674
 کرج البرز زن، مرد 45 30  زراعی و باغی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 )کرج(جهاد کشاورزي 

99 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2675
  کاربردي - مرکز آموزش علمی خوسف خراسان جنوبی زن، مرد 25 25  زراعی و باغی

 99 جهاد کشاورزي بیرجند

  مکانیزاسیون کشاورزي 2676
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15  زراعی و باغی

 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2677
  زراعی و باغی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دزفول خوزستان مرد 17 18
 99 )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2678
 زراعی و باغی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گرمسار سمنان زن، مرد 20 30
 99 )گرمسار(جهاد کشاورزي استان سمنان 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2679
  کاربردي - مرکز آموزش علمی مرودشت فارس زن، مرد 30 30  زراعی و باغی

 99 )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2680
  کاربردي - مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 25  زراعی و باغی

 99 جهاد کشاورزي قزوین

  مکانیزاسیون کشاورزي 2681
  کاربردي - مرکز آموزش علمی باغین کرمان زن، مرد 25 25  زراعی و باغی

 99 )باغین(جهاد کشاورزي کرمان 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2682
  اربردي ک- مرکز آموزش علمی جیرفت کرمان زن، مرد 25 25  زراعی و باغی

 99 جهاد کشاورزي جیرفت و کهنوج

  مکانیزاسیون کشاورزي 2683
کهگیلویه و  مرد,زن 25 25  زراعی و باغی

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  گچساران بویراحمد
 99 جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد

  مکانیزاسیون کشاورزي  2684
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کردکوي گلستان زن، مرد 20 20 زراعی و باغی

 99 )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2685
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  رشت گیالن مرد,زن 25 25  زراعی و باغی

 99 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2686
  زراعی و باغی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بروجرد لرستان زن، مرد 25 45
 99 )بروجرد(رستان جهاد کشاورزي ل

  مکانیزاسیون کشاورزي 2687
  کاربردي - مرکز آموزش علمی سلمانشهر مازندران مرد 25 25  زراعی و باغی

 99 )تنکابن(جهاد کشاورزي مازندران 

  مکانیزاسیون کشاورزي 2688
 ساوه مرکزي مرد 15 25  زراعی و باغی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي ساوه

99 

  ن کشاورزيمکانیزاسیو 2689
  کاربردي - مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 25 25  زراعی و باغی

 99 جهاد کشاورزي همدان
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   276 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)79(جدول شماره 
  )تولید و فرآوري پسته( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - مرکز آموزش علمی دامغان سمنان زن، مرد 15 15 تولید و فرآوري پسته 2690

 99 )دامغان(جهاد کشاورزي استان سمنان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25 تولید و فرآوري پسته 2691
 99  جهاد کشاورزي کرمان

   277 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)80(جدول شماره 
  )هاي زراعی و باغی  ساخت و تولید گرایش ماشینمهندسی تکنولوژي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

ولوژي ساخت و تولید مهندسی تکن 2692
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی مرد 15 15 گرایش ماشین هاي زراعی و باغی

 99 )تبریز(هاد کشاورزي آذربایجان شرقی ج

مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید  2693
  ي کاربرد- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 گرایش ماشین هاي زراعی و باغی

 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید  2694
  کاربردي- مرکز آموزش علمی گرمسار سمنان مرد 20 30 گرایش ماشین هاي زراعی و باغی

 99 )گرمسار( جهاد کشاورزي استان سمنان 

مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید  2695
  کاربردي - مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 25 گرایش ماشین هاي زراعی و باغی

 99 جهاد کشاورزي قزوین

مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید  2696
  کاربردي- مرکز آموزش علمی باغین کرمان زن، مرد 25 25 گرایش ماشین هاي زراعی و باغی

 99 )باغین(جهاد کشاورزي کرمان 

   278 کدرشته امتحانی -کشاورزيوه آموزشی  هاي تحصیلی گر و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)81(جدول شماره 
  )توزیع و مصرف آب کشاورزي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرج البرز مرد,زن 45 30 توزیع و مصرف آب کشاورزي 2697
 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

   279 کدرشته امتحانی -کشاورزيهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)82( شماره جدول
  )فن آوري زیستی مواد غذایی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  غاندام سمنان مرد,زن 15 15 فن آوري زیستی مواد غذایی 2698

 99 )دامغان(جهاد کشاورزي استان سمنان 

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  تنکابن مازندران مرد,زن 20 30 فن آوري زیستی مواد غذایی 2699
 73 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

   351 کدرشته امتحانی - ت و خدمات اجتماعیمدیریهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)83(جدول شماره 
  )نشانی گرایش پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث آتش( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش 3501
 99 کاربردي کنگان- مرکز آموزش علمی کنگان وشهرب زن، مرد 25 50 ایمنی در برابر حریق و حوادث

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش 3502
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 30 - ایمنی در برابر حریق و حوادث

 38  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش 3503
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد يخراسان رضو مرد 15 15 ایمنی در برابر حریق و حوادث

 23  شهرداري مشهد

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش 3504
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  شیراز فارس مرد,زن 40 20 ایمنی در برابر حریق و حوادث

 23 هاي شیراز شهرداري

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش 3505
  کاربردي - علمیرکز آموزش م کرمان کرمان مرد,زن 50 25 ایمنی در برابر حریق و حوادث

 23 هاي استان کرمان سازمان همیاري شهرداري

نشانی گرایش پیشگیري و  آتش 3506
  کاربردي - علمیمرکز آموزش  آمل مازندران مرد,زن 25 25 ایمنی در برابر حریق و حوادث

 71 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل
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   352 کدرشته امتحانی - مدیریت و خدمات اجتماعی گروه آموزشی هاي تحصیلی و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)84(جدول شماره 
  )نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث آتش( 

  شاغل  آزاد  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

3507 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

ر حریق گرایش مدیریت عملیات د
 و حوادث

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  گناوه بوشهر مرد,زن 15 25
 99 بندرسازان گناوه 

3508 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

گرایش مدیریت عملیات در حریق 
 و حوادث

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران  تهران مرد 30 -
 38 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

3509 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

ش مدیریت عملیات در حریق گرای
 و حوادث

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي مرد 15 15
 23 شهرداري مشهد

3510 
نشانی و خدمات ایمنی  آتش

گرایش مدیریت عملیات در حریق 
 و حوادث

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  آمل مازندران مرد,زن 25 25
 71 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل 

   353 کدرشته امتحانی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)85(جدول شماره 
  )اصالح و تربیت(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- کز آموزش علمیمر تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 20 20 اصالح و تربیت 3511
 13  بهزیستی استان آذربایجان شرقی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 اصالح و تربیت 3512
 - )آذربایجان شرقی(ها  سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 50 اصالح و تربیت 3513
 13 بهزیستی استان اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 15 15 اصالح و تربیت 3514
 22 )اصفهان(ها   سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 45 25 اصالح و تربیت 3515
 22 )تهران(ها  سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 30 10 اصالح و تربیت 3516
 22 )خراسان رضوي(ها  سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد 10 15 اصالح و تربیت 3517
 22 )خوزستان(ها  سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 15 15 اصالح و تربیت 3518
 13 بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 20 10 اصالح و تربیت 3519
 22 )فارس(ها   سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25 اصالح و تربیت 3520
 22 )کرمان(ها  سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد 15 35 اصالح و تربیت*
 3521 بهزیستی استان لرستان

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
13 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 10 30 اصالح و تربیت 3522
 13  بهزیستی استان مرکزي

   کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 20 20 اصالح و تربیت 3523
 22 )همدان(ها  سازمان زندان

 13 کاربردي بهزیستی استان یزد- مرکز آموزش علمی تفت یزد زن، مرد 30 30 اصالح و تربیت 3524

   354 کدرشته امتحانی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)86(جدول شماره 
  )حسابداري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ت پذیرشظرفی
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 -  جهاددانشگاهی تبریز کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50 حسابداري 3525
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 25 20 حسابداري 3526

 83  سازمان مدیریت صنعتی تبریز

 - کاربردي شبستر- مرکز آموزش علمی شبستر آذربایجان شرقی زن، مرد - 40 حسابداري 3527
 99 کاربردي بازرگانی واحد مراغه- مرکز آموزش علمی مراغه آذربایجان شرقی زن، مرد 15 35 حسابداري 3528

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 50 حسابداري 3529
 -  ارومیهجهاد دانشگاهی
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   354 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)86(جدول شماره ادامه 
  )حسابداري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 - )تکاب(کاربردي دهخدا - مرکز آموزش علمی تکاب یجان غربیآذربا زن، مرد - 60 حسابداري 3530
 99 کاربردي میاندوآب- مرکز آموزش علمی میاندوآب آذربایجان غربی زن، مرد 30 30 حسابداري 3531

آران و  اصفهان زن، مرد - 30 حسابداري 3532
 - کاربردي آران و بیدگل- مرکز آموزش علمی بیدگل

 - کاربردي علویجه- مرکز آموزش علمی هاناصف اصفهان زن، مرد - 75 حسابداري 3533
 19 کاربردي مالیاتی اصفهان- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 20 10 حسابداري 3534
 - کاربردي هرند- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 حسابداري 3535

تیران و  اصفهان زن، مرد - 50 حسابداري 3536
 - یران و کرونکاربردي ت- مرکز آموزش علمی کرون

 99 کاربردي زرین شهر- مرکز آموزش علمی شهر زرین اصفهان زن، مرد 10 20 حسابداري 3537

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشان اصفهان زن، مرد 20 20 حسابداري 3538
 14  کاشان17خانه کارگر واحد 

 - ایالمکاربردي جهاد دانشگاهی - مرکز آموزش علمی ایالم ایالم زن، مرد - 50 حسابداري 3539
 99 کاربردي برازجان- مرکز آموزش علمی برازجان بوشهر زن، مرد 35 40 حسابداري 3540

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 50 حسابداري 3541
 15 )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50 حسابداري 3542
 - 1جهاد دانشگاهی تهران 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 75 - حسابداري 3543
 39  سازمان تبلیغات اسالمی تهران

   کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 10 65 حسابداري 3544
 49  کانون سردفتران و دفتریاران

 3545 ک اشتر تهرانکاربردي مال- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 10 حسابداري •
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

24 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 75 - حسابداري 3546
 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

چهارمحال و  زن، مرد 20 30 حسابداري 3547
 99 کاربردي فارسان- مرکز آموزش علمی فارسان بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد - 50 حسابداري 3548
 -  جهاددانشگاهی بیرجند

 3549 99 کاربردي نهبندان- مرکز آموزش علمی نهبندان خراسان جنوبی زن، مرد 15 20 حسابداري *
   .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 10 20 حسابداري 3550
 55  اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

   کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 5 50 حسابداري 3551
 99  بازرگانی واحد خراسان رضوي

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30 حسابداري 3552
 13  استان خراسان رضويبهزیستی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 حسابداري 3553
 - جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 30 - حسابداري 3554
 99 )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 

  کاربردي - کز آموزش علمیمر مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 40 حسابداري *
 3555 خانه کارگر واحد مشهد

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
14 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 35 35 حسابداري 3556
 99 سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي

 19 کاربردي مالیاتی مشهد- مرکز آموزش علمی مشهد ن رضويخراسا زن، مرد 20 10 حسابداري 3557

  موسسه آموزشی و پژوهشی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20 حسابداري 3558
 99 )خراسان رضوي( وزارت صنایع و معادن 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی بجنورد خراسان شمالی زن، مرد - 50 حسابداري 3559
 -  جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  اهواز خوزستان زن، مرد 15 60 سابداريح 3560
 10 صنعت آب و برق خوزستان

 - کاربردي جهاد دانشگاهی اهواز- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد - 50 حسابداري 3561
 19 کاربردي مالیاتی اهواز- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد 30 45 حسابداري 3562
 99 کاربردي ابهر- مرکز آموزش علمی ابهر زنجان زن، مرد 15 15 سابداريح 3563
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   354 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)86(جدول شماره ادامه 
  )حسابداري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
 کد  عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد - 70 حسابداري 3564
 - جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد 15 - حسابداري 3565
 99 جهاد کشاورزي استان زنجان

  ي کاربرد- مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد - 75 حسابداري 3566
 - جهاد دانشگاهی استان سمنان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد 30 - حسابداري 3567
 99  جهاد کشاورزي استان سمنان

 زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 15 15 حسابداري 3568
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 دفتر آموزش و پژوهش استانداري 
 بلوچستان و سیستان

17 

 65 کاربردي مالیاتی زاهدان- مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 60 - حسابداري 3569

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 20 - حسابداري 3570
 99 )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 20 55 حسابداري 3571
 99 شیرازسازمان مدیریت صنعتی 

 99 کاربردي الرستان- مرکز آموزش علمی الرستان فارس زن، مرد 20 30 حسابداري 3572

 3573 99 کاربردي نی ریز- مرکز آموزش علمی ریز نی فارس زن، مرد 30 45 حسابداري *
   .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *

 94 کاربردي خدمات فنی دنده- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 15 60 حسابداري 3574
 15 کاربردي علوم و فنون قزوین- مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 15 15 حسابداري 3575

  . خواهر بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش زن در این کدرشته محل به داوطلبان * 3576 کاربردي مالیاتی قم- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 35 40 حسابداري *
99 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی سنندج کردستان زن، مرد 35 40 حسابداري 3577
 99  سازمان مدیریت صنعتی سنندج

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 70 حسابداري 3578
 - جهاد دانشگاهی کرمان

کهگیلویه و  زن، مرد - 50 حسابداري 3579
  کاربردي - مرکز آموزش علمی یاسوج دبویراحم

 - جهاد دانشگاهی یاسوج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 20 - حسابداري 3580
 99 )رشت( جهاد کشاورزي گیالن 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد - 30 حسابداري 3581
 -  جهاد دانشگاهی لرستان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تنکابن زندرانما زن، مرد - 30 حسابداري 3582
 - مهستان سبز شمال تنکابن

  کاربردي - مرکز آموزش علمی شهر قائم مازندران زن، مرد 30 30 حسابداري 3583
 14  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 75 حسابداري 3584
 - جهاد دانشگاهی اراك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بندرعباس هرمزگان زن، مرد 10 40 حسابداري 3585
 99  جهاد دانشگاهی بندرعباس

 99 کاربردي کیش- مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 30 30 حسابداري 3586

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 15 20 حسابداري 3587
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1 واحد 

 99 کاربردي مالیر- مرکز آموزش علمی مالیر همدان زن، مرد 10 50 داريحساب 3588
 99 کاربردي بافق- مرکز آموزش علمی بافق یزد زن، مرد 25 50 حسابداري 3589
 - کاربردي میبد- مرکز آموزش علمی میبد یزد زن، مرد - 75 حسابداري 3590

   355 کدرشته امتحانی - مدیریت و خدمات اجتماعیزشی هاي تحصیلی گروه آمو و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)87(جدول شماره 
  )حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 70 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3591
 -  قضاییه استان آذربایجان شرقیقوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3592
 -  جهاد دانشگاهی ارومیه
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   355 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)87(جدول شماره ادامه 
  )حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 - کاربردي علویجه- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3593

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران نتهرا زن، مرد - 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3594
 - 1جهاد دانشگاهی تهران 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 65 10 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3595
 49 کانون سردفتران و دفتریاران

چهارمحال و  زن، مرد - 35 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3596
  دي کاربر- مرکز آموزش علمی شهرکرد بختیاري

 - جهاد دانشگاهی شهرکرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد - 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3597
 -  جهاد دانشگاهی بیرجند

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3598
 - جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 10 رایش علوم ثبتیحقوق قضایی گ 3599
 48 قوه قضاییه خراسان رضوي

 - کاربردي جهاد دانشگاهی اهواز- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد - 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3600

  کاربردي - ز آموزش علمیمرک زنجان زنجان زن، مرد - 70 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3601
 - جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3602
 - جهاد دانشگاهی استان سمنان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد - 35 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3603
 -  زاهدانجهاد دانشگاهی

کاربردي دفتر آموزش و - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 15 15 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3604
 17 پژوهش استانداري سیستان و بلوچستان

   .یرش زن در این کدرشته محل به داوطلبان خواهر بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذ * 3605 48 کاربردي قوه قضاییه قم- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 35 35 قضایی گرایش علوم ثبتیحقوق  *
 - کاربردي جهاد دانشگاهی زرند- مرکز آموزش علمی زرند کرمان زن، مرد - 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3606

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 70 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3607
 - دانشگاهی کرمان  جهاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 40 10 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3608
 48  دادگستري استان کرمان

 99 کاربردي جهاد دانشگاهی انزلی- مرکز آموزش علمی بندرانزلی گیالن زن، مرد 20 55 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3609

  کاربردي - مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 15 15 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3610
 48 قوه قضاییه استان گیالن

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد - 30 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3611
 - جهاد دانشگاهی لرستان

 - ي جهاددانشگاهی اراكکاربرد- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 75 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3612

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بندرعباس هرمزگان زن، مرد - 50 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی 3613
 - جهاد دانشگاهی بندرعباس

   356کدرشته امتحانی  - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)88(جدول شماره 
  ) آموزش بزرگساالن-یراهنماي آموزش( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 آموزش -راهنماي آموزشی 3614
 13 کاربردي بهزیستی استان یزد- مرکز آموزش علمی تفت یزد زن، مرد 30 30 بزرگساالن

   357 کدرشته امتحانی - مدیریت و خدمات اجتماعی تحصیلی گروه آموزشی هاي و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)89(جدول شماره 
  )) سوانح غیر طبیعی-سوانح طبیعی(مدیریت امداد در سوانح (

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  مدیریت امداد در سوانح  • 

 3615 کاربردي مالک اشتر اصفهان- مرکز آموزش علمی شهر شاهین اصفهان مرد 60 - )غیرطبیعی سوانح -سوانح طبیعی(

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •
24 

  مدیریت امداد در سوانح  3616
 40 عیکاربردي سوانح طبی- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 40 35 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(

  مدیریت امداد در سوانح  3617
 53 کاربردي هالل ایران-موسسه آموزش عالی علمی تهران تهران زن، مرد 23 22 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(
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   357 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)89(جدول شماره ادامه 
  )) سوانح غیر طبیعی-سوانح طبیعی(مداد در سوانح مدیریت ا(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  مدیریت امداد در سوانح  3618
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(

 13 تان خراسان رضوي بهزیستی اس

  مدیریت امداد در سوانح  3619
 99 دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار فارس زن، مرد 20 25 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(

  مدیریت امداد در سوانح  3620
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 50 25 ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی(

 17 معدنی کرمان

  امداد در سوانح مدیریت  3621
  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان مرد,زن 15 25 ) سوانح غیرطبیعی -سوانح طبیعی(

 13  بهزیستی استان همدان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 20 20 مدیریت عملیات امداد و نجات 3622
 13 بهزیستی استان آذربایجان غربی

 40 کاربردي سوانح طبیعی- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 40 35 ت امداد و نجاتمدیریت عملیا 3623
 53 کاربردي هالل ایران-موسسه آموزش عالی علمی تهران تهران زن، مرد 18 18 مدیریت عملیات امداد و نجات 3624
 99 دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار فارس زن، مرد 20 25 مدیریت عملیات امداد و نجات 3625

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آمل مازندران مرد,زن 25 25 مدیریت عملیات امداد و نجات 3626
 71  آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی یزد یزد مرد,زن 25 25 مدیریت عملیات امداد و نجات 3627
 99 نشانی و خدمات ایمنی یزد  سازمان آتش

   358 کدرشته امتحانی -مدیریت و خدمات اجتماعی هاي تحصیلی گروه آموزشی و عناوین رشته محل کدرشته :)90(جدول شماره 
  )مدیریت امور امداد(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 کاربردي نیروي انتظامی تبریز- ش علمیمرکز آموز تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد 40 - یریت امور امدادمد *
3628 

  .هاي شرقی، غربی، اردبیل مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان *
18 

 مجتمع آموزشی شهید ایرانی تهران تهران مرد 35 - مدیریت امور امداد *
3629 

  .ومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان ب *
30 

 99 دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار فارس زن، مرد 20 25 مدیریت امور امداد 3630

   359 کدرشته امتحانی - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)91(جدول شماره 
  )مدیریت حفاظت اطالعات( 

  عنوان رشته  کدرشته  فیت پذیرشظر
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 3631 )تهران(دانشکده علوم و فنون فارابی  تهران تهران مرد 75 - مدیریت حفاظت اطالعات •
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته •

29 

   360کدرشته امتحانی  - مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  هو عناوین رشتمحل  کدرشته :)92(جدول شماره 
  )مدیریت هتلداري( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 99 اردبیلکاربردي صنایع دستی - مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 15 25 مدیریت هتلداري 3632

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 75 مدیریت هتلداري 3633
 -  مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد
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   360کدرشته امتحانی  -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)92(جدول شماره ادامه 
  )مدیریت هتلداري( 

  عنوان رشته  شتهکدر  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 15 مدیریت هتلداري •
 3634 هتلداري و جهانگردي پردیسان

  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدپذیرفته از •
60 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 20 20 دیریت هتلداريم 3635
 96 خدمات جهانگردي استان کرمان

 99 کاربردي گلدشت کالردشت- مرکز آموزش علمی کالردشت مازندران زن، مرد 25 20 مدیریت هتلداري 3636
 99 کیشکاربردي - مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 25 25 مدیریت هتلداري 3637

   361کدرشته امتحانی  -مدیریت و خدمات اجتماعیهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)93(جدول شماره 
  )پست(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
  .هاي مازندران، گلستان، گیالن، سمنان اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان * 3638 کاربردي پست مازندران- زش علمیمرکز آمو ساري مازندران زن، مرد 35 - پست *

72 

 72 پست همدانکاربردي - علمیمرکز آموزش  همدان همدان مرد,زن 18 12 پست 3639

   451 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنریلی گروه آموزشی  هاي تحص و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)94(جدول شماره 
  )شناسی اجتماعی گرایش پیشگیري از اعتیاد آسیب( 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  آسیب شناسی اجتماعی 4501
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز رقیآذربایجان ش زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  بهزیستی استان آذربایجان شرقی

  آسیب شناسی اجتماعی 4502
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 50  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 - )آذربایجان شرقی(ها   سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4503
  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 بهزیستی استان آذربایجان غربی

  آسیب شناسی اجتماعی  4504
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 25 50 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 بهزیستی استان اصفهان

  آسیب شناسی اجتماعی 4505
  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 35 35 اد گرایش پیشگیري از اعتی

 26  اصفهان1فرهنگ و هنر واحد 

  آسیب شناسی اجتماعی 4506
 99 کاربردي استانداري بوشهر- مرکز آموزش علمی بوشهر بوشهر زن، مرد 30 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  آسیب شناسی اجتماعی *
 4507 مجتمع آموزشی شهید ایرانی تهران تهران مرد 35 -  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
30 

  آسیب شناسی اجتماعی 4508
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 30 45  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 بهزیستی استان تهران

  یآسیب شناسی اجتماع 4509
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 55 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 22 )تهران(ها  سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4510
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 15  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 23 فرهنگی هنري شهرداري تهران

  آسیب شناسی اجتماعی 4511
چهارمحال و  زن، مرد 25 15 یش پیشگیري از اعتیاد گرا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی شهرکرد بختیاري
 13  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري

  آسیب شناسی اجتماعی *
  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد 5 35
 4512 بهزیستی استان خراسان جنوبی

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
13 

  آسیب شناسی اجتماعی 4513
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  بهزیستی استان خراسان رضوي

  آسیب شناسی اجتماعی 4514
  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 22 )خراسان رضوي(ها   سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4515
  کاربردي - مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد 15 15  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 22 )خوزستان(ها  سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4516
  کاربردي- مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 15 15 اعتیاد گرایش پیشگیري از 

 13  بهزیستی استان سیستان و بلوچستان
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   451 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)94(جدول شماره ادامه 
  )دشناسی اجتماعی گرایش پیشگیري از اعتیا آسیب( 
  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  آسیب شناسی اجتماعی  4517
  کاربردي - مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 35 20 گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 بهزیستی استان فارس

  آسیب شناسی اجتماعی 4518
  کاربردي- مرکز آموزش علمی شیراز فارس زن، مرد 20 10  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 22 )فارس(ها   سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4519
  کاربردي - مرکز آموزش علمی قزوین قزوین زن، مرد 25 25  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 بهزیستی استان قزوین

  آسیب شناسی اجتماعی 4520
  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 50  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  بهزیستی استان کرمان

  آسیب شناسی اجتماعی 4521
  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 25 25  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 22 )کرمان(ها   سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4522
  کاربردي - مرکز آموزش علمی انشاهکرم کرمانشاه زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 بهزیستی استان کرمانشاه

  آسیب شناسی اجتماعی 4523
کهگیلویه و  زن، مرد 5 35  گرایش پیشگیري از اعتیاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی یاسوج بویراحمد
 13  بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

  آسیب شناسی اجتماعی 4524
  کاربردي - مرکز آموزش علمی آباد علی گلستان زن، مرد 35 35  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 آباد کتول استان گلستان بهزیستی علی

  آسیب شناسی اجتماعی 4525
  کاربردي- مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 25 25  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  سازمان بهزیستی استان گیالن

  آسیب شناسی اجتماعی *
 یاد گرایش پیشگیري از اعت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد 15 35
 4526  بهزیستی استان لرستان

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
13 

  آسیب شناسی اجتماعی 4527
  ربرديکا- مرکز آموزش علمی شهر قائم مازندران زن، مرد 15 45  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  بهزیستی استان مازندران

  آسیب شناسی اجتماعی 4528
  کاربردي- مرکز آموزش علمی بندرعباس هرمزگان زن، مرد 20 50  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  بهزیستی استان هرمزگان

  آسیب شناسی اجتماعی 4529
  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 15 35  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13  بهزیستی استان همدان

  آسیب شناسی اجتماعی 4530
  کاربردي- مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد 20 20  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 22 )همدان(ها   سازمان زندان

  آسیب شناسی اجتماعی 4531
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تفت یزد زن، مرد 30 40  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 13 زد بهزیستی استان ی

   453 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)95(جدول شماره 
  ) فرآیند چاپ-  طراحی چاپ- امور تکمیلی چاپ-سازي چاپ چاپ و نشر گرایش آماده(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  چاپ و نشر  4532
  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 25 20 گرایش آماده سازي چاپ

 99  تهران1فرهنگ و هنر واحد  

  چاپ و نشر 4533
  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 40  گرایش آماده سازي چاپ

 47 تهران  5فرهنگ و هنر واحد

  چاپ و نشر گرایش  4534
  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 40 کنولوژي امور تکمیلی چاپت

 47  تهران5 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 25 20 چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ 4535
 99  تهران1فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 40 چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ 4536
 47  تهران5 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 25 20 چاپ و نشر گرایش فرایند چاپ 4537
 99  تهران1 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 35 40 چاپ و نشر گرایش فرایند چاپ 4538
 47  تهران5 واحد فرهنگ و هنر

   454 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)96(جدول شماره 
  )روابط عمومی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز  شرقیآذربایجان زن، مرد 25 20 روابط عمومی 4539
 83 سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 35 25 روابط عمومی 4540
 17  آذربایجان غربی1فرهنگ و هنر واحد 
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   454 کدرشته امتحانی - هنرفرهنگ وهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)96(جدول شماره ادامه 
  )روابط عمومی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 20 20 روابط عمومی 4541
 99  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 

آران و  هاناصف زن، مرد - 30 روابط عمومی 4542
 - کاربردي آران و بیدگل- مرکز آموزش علمی بیدگل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 35 35 روابط عمومی 4543
 26  اصفهان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بوشهر بوشهر زن، مرد 20 30 روابط عمومی 4544
 99  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50 میروابط عمو 4545
 - 1جهاد دانشگاهی تهران 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 70 - روابط عمومی 4546
 14 خانه کارگر واحد تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 25 20 روابط عمومی 4547
 99  تهران1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 15 روابط عمومی 4548
 23  فرهنگی هنري شهرداري تهران

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 75 - روابط عمومی 4549
 99 )کرج(جهاد کشاورزي 

چهارمحال و  زن، مرد 20 30 روابط عمومی 4550
 99 دي فارسانکاربر- مرکز آموزش علمی فارسان بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 20 30 روابط عمومی 4551
 13  بهزیستی استان خراسان رضوي

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 روابط عمومی 4552
 - جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي - لمیمرکز آموزش ع اهواز خوزستان زن، مرد 10 15 روابط عمومی 4553
 22 )خوزستان(ها  سازمان زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد - 70 روابط عمومی 4554
 - جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 25 25 روابط عمومی 4555
 26  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه ن، مردز 15 20 روابط عمومی 4556
 99  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کوهدشت لرستان زن، مرد 20 55 روابط عمومی 4557
 99  لرستان1فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی چالوس مازندران زن، مرد 30 45 روابط عمومی 4558
 99  مازندران2واحد فرهنگ و هنر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 20 30 روابط عمومی 4559
 99  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی محمودآباد مازندران زن، مرد 45 30 روابط عمومی 4560
 99  مازندران3 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی راكا مرکزي زن، مرد - 40 روابط عمومی *
 4561  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

  . ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد*
- 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی خمین مرکزي زن، مرد 20 55 روابط عمومی *
 4562  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

  .حل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد ظرفیت پذیرش در این کدرشته م*
99 

 99 کاربردي کیش- مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 30 30 روابط عمومی 4563

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 15 20 روابط عمومی 4564
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی دانهم همدان زن، مرد - 40 روابط عمومی 4565
 -  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد - 50 روابط عمومی 4566
 -  یزد1 فرهنگ و هنر واحد 

   455 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)97(جدول شماره 
  )صنایع دستی( 

  عنوان رشته  رشتهکد  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 - کاربردي صنایع دستی تبریز- مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 30 صنایع دستی 4567

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 10 40 صنایع دستی 4568
 99 ن تهرانصنایع دستی استا
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   455 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)97(جدول شماره ادامه 
  )صنایع دستی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي مرد,زن 15 60 صنایع دستی 4569
 59 میراث خراسان رضوي

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 20 20 صنایع دستی 4570
 96 خدمات جهانگردي استان کرمان

 99 کاربردي میراث بیستون- مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 20 20 صنایع دستی 4571

  کاربردي - مرکز آموزش علمی چالوس مازندران دزن، مر 25 50 صنایع دستی 4572
 99  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 10 20 صنایع دستی 4573
 77  صنایع دستی استان مرکزي

   456 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)98(جدول شماره 
  )طراحی پوشاك( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  تهران تهران زن - 50 طراحی پوشاك 4574
 - 4جهاد دانشگاهی تهران  

 99 )تهران(رم چکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 25 25 طراحی پوشاك 4575

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  مشهد خراسان رضوي مرد,زن - 75 طراحی پوشاك 4576
 - اداره کل تعاون استان خراسان رضوي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کرمان  کرمان  زن - 75  طراحی پوشاك 4577
 -   حوزه هنري واحد کرمان

 - 1الشتر ي کاربرد- علمیمرکز آموزش  الشتر لرستان زن - 40 طراحی پوشاك 4578

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بروجرد لرستان زن، مرد 30 40 طراحی پوشاك 4579
 16 کنندگان بروجرد  شرکت تعاونی تولید

  کاربردي- مرکز آموزش علمی چالوس مازندران زن 25 50 طراحی پوشاك 4580
 99  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش ساري مازندران زن 20 30 طراحی پوشاك 4581
 99  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

   457 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)99(جدول شماره 
  )طراحی و تکنولوژي دوخت(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 99 )تهران(چرم کاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران مرد,زن 25 25 طراحی و تکنولوژي دوخت 4582

  کاربردي- علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن - 75 طراحی و تکنولوژي دوخت 4583
 - حوزه هنري واحد کرمان 

   458 کدرشته امتحانی - هنرفرهنگ وهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)100(جدول شماره 
  )سازي گرایش تدوین فیلم( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال
 4584 کاربردي رسانه- مرکز آموزش علمی تهران تهران مرد 15 - فیلم سازي گرایش تدوین ●
 36  .مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان این کدرشته محل از پذیرفته ●

  کاربردي - مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد - 50 فیلم سازي گرایش تدوین 4585
 -  یزد1فرهنگ و هنر واحد 

   459 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)101(جدول شماره 
  )رسانی علوم کتابداري و اطالع( 

  عنوان رشته  تهکدرش  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 50 25 علوم کتابداري و اطالع رسانی 4586
 17  آذربایجان غربی1 فرهنگ و هنر واحد 
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   459 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  ن رشتهو عناویمحل  کدرشته :)101(جدول شماره ادامه 
  )رسانی علوم کتابداري و اطالع( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 35 35 علوم کتابداري و اطالع رسانی 4587
  اصفهان1فرهنگ و هنر واحد 

26 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 25 20 علوم کتابداري و اطالع رسانی 4588
 99  تهران1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد 75 - علوم کتابداري و اطالع رسانی 4589
 99 )کرج( جهاد کشاورزي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 15 15  کتابداري و اطالع رسانیعلوم *
 4590  فرهنگ و هنر واحد قم

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
26 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 20 20 علوم کتابداري و اطالع رسانی 4591
 99  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد  

  کاربردي - مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 20 15 علوم کتابداري و اطالع رسانی 4592
 99 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ساري مازندران زن، مرد 20 30 علوم کتابداري و اطالع رسانی 4593
 99  مازندران1 فرهنگ و هنر واحد 

   460 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)102(جدول شماره 
  ) گرافیک- گرافیک ، طراحی چاپ،ارتباط تصویري، تصویرسازي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 20 40 ویريارتباط تص 4594
 99  مازندران5 فرهنگ و هنر واحد 

 - کاربردي زرین شهر- مرکز آموزش علمی شهر زرین اصفهان زن، مرد - 30  تصویرسازي-گرافیک 4595
 - کاربردي مبارکه- مرکز آموزش علمی مبارکه اصفهان زن، مرد - 30  تصویرسازي-گرافیک 4596
 - کاربردي جهاد دانشگاهی کرج- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد - 35  تصویرسازي-افیکگر 4597

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 25  تصویرسازي-گرافیک 4598
 26  خراسان رضوي2 فرهنگ و هنر واحد 

  اربردي ک- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 25 50  تصویرسازي-گرافیک 4599
 14 خانه کارگر واحد قزوین

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بندرلنگه هرمزگان زن، مرد 25 20  تصویرسازي-گرافیک 4600
 99 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی آمل مازندران زن، مرد 20 40  طراحی چاپ-گرافیک 4601
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

99 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی چالوس مازندران زن، مرد 25 50  چاپ طراحی-گرافیک 4602
 99  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد - 25  گرافیک-گرافیک 4603
 -  صنایع دستی نقش جهان اصفهان

 - ي زرین شهرکاربرد- مرکز آموزش علمی شهر زرین اصفهان زن، مرد - 30  گرافیک-گرافیک 4604
 - کاربردي مبارکه- مرکز آموزش علمی مبارکه اصفهان زن، مرد - 30  گرافیک-گرافیک 4605
 - کاربردي جهاد دانشگاهی کرج- مرکز آموزش علمی کرج البرز زن، مرد - 35  گرافیک-گرافیک 4606

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 25  گرافیک-گرافیک 4607
 26  خراسان رضوي2نر واحد  فرهنگ و ه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد 25 25  گرافیک-گرافیک 4608
 26  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  .طلبان بومی استان مربوط اختصاص داردظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داو * 4609 کاربردي الرستان- مرکز آموزش علمی الرستان فارس زن، مرد 20 30  گرافیک-گرافیک *
99 

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد * 4610 کاربردي نی ریز- مرکز آموزش علمی ریز نی فارس زن، مرد 30 45  گرافیک- گرافیک *
99 

  رديکارب- مرکز آموزش علمی البرز قزوین زن، مرد 25 50   گرافیک-گرافیک 4611
 14  خانه کارگر واحد قزوین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 20 20  گرافیک-گرافیک *
 4612  فرهنگ و هنر واحد قم

  .ظرفیت پذیرش در این کدرشته محل به داوطلبان بومی استان مربوط اختصاص دارد *
26 
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   460 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرروه آموزشی هاي تحصیلی گ و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)102(جدول شماره ادامه 
  ) گرافیک- گرافیک،  طراحی چاپ،ارتباط تصویري، تصویرسازي(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - علمیمرکز آموزش  کرمان کرمان زن - 75  گرافیک-گرافیک  4613
 - نري واحد کرمانحوزه ه

 - کاربردي جهاد دانشگاهی انزلی- مرکز آموزش علمی بندرانزلی گیالن زن، مرد - 75  گرافیک-گرافیک 4614
  کاربردي - مرکز آموزش علمی کوهدشت لرستان زن، مرد 20 55  گرافیک-گرافیک 4615

 99  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- ز آموزش علمیمرک بابل مازندران زن، مرد 10 65  گرافیک-گرافیک 4616
 74  بابل4 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی چالوس مازندران زن، مرد 25 50  گرافیک-گرافیک 4617
 99  مازندران2 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی محمودآباد مازندران زن، مرد 25 50  گرافیک-گرافیک 4618
 99  مازندران3 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد - 40  گرافیک-گرافیک 4619
 -  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی همدان همدان زن، مرد - 40  گرافیک-گرافیک 4620
 -  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی یزد یزد زن، مرد - 50  گرافیک-گرافیک 4621
 -  یزد1و هنر واحد فرهنگ 

   461 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)103(جدول شماره 
  )مدیریت امور فرهنگی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تبریز آذربایجان شرقی زن، مرد - 60 مدیریت امور فرهنگی 4622
 - )آذربایجان شرقی(ها  سازمان زندان

کاربردي جهاد دانشگاهی - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 50 مدیریت امور فرهنگی 4623
 - ارومیه

  کاربردي - وزش علمیمرکز آم ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد 35 25 مدیریت امور فرهنگی 4624
 17  آذربایجان غربی1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی اردبیل اردبیل زن، مرد 20 20 مدیریت امور فرهنگی 4625
 99  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اصفهان اصفهان زن، مرد 35 35 مدیریت امور فرهنگی 4626
 26 ن اصفها1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بوشهر بوشهر زن، مرد 20 35 مدیریت امور فرهنگی 4627
 99  بوشهر1 فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد - 50 مدیریت امور فرهنگی 4628
 - 1جهاد دانشگاهی تهران 

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش تهران تهران زن، مرد 75 - مدیریت امور فرهنگی 4629
 39  سازمان تبلیغات اسالمی تهران

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تهران تهران زن، مرد 20 15 مدیریت امور فرهنگی 4630
 23 فرهنگی هنري شهرداري تهران

چهارمحال و  زن، مرد 20 30 مدیریت امور فرهنگی 4631
 99 کاربردي فارسان- مرکز آموزش علمی فارسان بختیاري

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بیرجند خراسان جنوبی زن، مرد - 50 فرهنگیمدیریت امور  4632
 - جهاد دانشگاهی بیرجند

 4633 کاربردي آستان قدس رضوي- مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 25 25 مدیریت امور فرهنگی ●
 54  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمداز پذیرفته ●

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد - 40 مور فرهنگیمدیریت ا 4634
 - جهاد دانشگاهی مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اهواز خوزستان زن، مرد 15 15 مدیریت امور فرهنگی 4635
 22 )خوزستان(ها   سازمان زندان

 99 ردي ابهرکارب- مرکز آموزش علمی ابهر زنجان زن، مرد 15 15 مدیریت امور فرهنگی 4636

  کاربردي- مرکز آموزش علمی زنجان زنجان زن، مرد - 70 مدیریت امور فرهنگی 4637
 -  جهاد دانشگاهی زنجان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی سمنان سمنان زن، مرد - 75 مدیریت امور فرهنگی 4638
 - جهاد دانشگاهی استان سمنان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی زاهدان سیستان و بلوچستان زن، مرد - 35 مدیریت امور فرهنگی 4639
 - جهاد دانشگاهی زاهدان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی قم قم زن، مرد 40 35 مدیریت امور فرهنگی ● *
  . در این کدرشته محل به داوطلبان خواهر بومی استان مربوط اختصاص دارد زنظرفیت پذیرش * 4640  قم-شهید محالتی سپاه

  . کدرشته محل مصاحبه به عمل خواهد آمدشدگان ایناز پذیرفته ●

66 
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   461 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)103(جدول شماره ادامه 
  )مدیریت امور فرهنگی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد - 70 مدیریت امور فرهنگی 4641
 - جهاد دانشگاهی کرمان

 99 کاربردي جهاد دانشگاهی انزلی- مرکز آموزش علمی بندرانزلی گیالن زن، مرد 20 55 مدیریت امور فرهنگی 4642

  دي کاربر- مرکز آموزش علمی رشت گیالن زن، مرد 20 15 مدیریت امور فرهنگی 4643
 )رشت( گیالن 1فرهنگ و هنر واحد 

99 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی فومن گیالن زن، مرد - 50 مدیریت امور فرهنگی 4644
 - جهاد دانشگاهی فومن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی آباد خرم لرستان زن، مرد - 30 مدیریت امور فرهنگی 4645
 -  جهاد دانشگاهی لرستان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ساري مازندران ، مردزن 20 30 مدیریت امور فرهنگی 4646
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

99 

 اراك مرکزي زن، مرد - 75 مدیریت امور فرهنگی 4647
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 جهاد دانشگاهی اراك
- 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی بندرعباس هرمزگان زن، مرد 10 40 مدیریت امور فرهنگی 4648
 ی بندرعباسجهاد دانشگاه

99 

 همدان همدان زن، مرد - 40 مدیریت امور فرهنگی 4649
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  همدان1 فرهنگ و هنر واحد 
- 

   462 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)104(جدول شماره 
  )مرمت و احیاء بناهاي تاریخی( 

  رشتهعنوان   کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی ارومیه آذربایجان غربی زن، مرد - 50 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 4650
 - صنایع دستی آذربایجان غربی

  کاربردي - موزش علمیمرکز آ اصفهان اصفهان زن، مرد 20 25 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 4651
 صنایع دستی نقش جهان اصفهان

99 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مشهد خراسان رضوي زن، مرد 15 60 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 4652
 میراث خراسان رضوي

59 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کرمان کرمان زن، مرد 20 20 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 4653
 کرمانخدمات جهانگردي استان 

96 

 99 کاربردي میراث بیستون- مرکز آموزش علمی کرمانشاه کرمانشاه زن، مرد 20 20 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 4654

  کاربردي- مرکز آموزش علمی اراك مرکزي زن، مرد 10 20 مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 4655
  صنایع دستی استان مرکزي

77 

   463 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   تهو عناوین رشمحل  کدرشته :)105(جدول شماره 
  )داري موزه(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تهران تهران زن، مرد 10 40 موزه داري 4656
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 صنایع دستی استان تهران
99 

 اراك مرکزي زن، مرد 10 20  داريموزه 4657
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  صنایع دستی استان مرکزي
77 
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   464 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)106(جدول شماره 
  )نوازندگی ساز ایرانی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   نوان مرکزع  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تهران تهران زن، مرد - 40 نوازندگی ساز ایرانی ●
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 4658 )موسیقی(11 فرهنگ و هنر واحد 

  . به عمل خواهد آمد و آزمون عملیشدگان این کدرشته محل مصاحبه از پذیرفته●
- 

   465 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی  رشتهو عناوین محل  کدرشته :)107(جدول شماره 
  )نوازندگی ساز جهانی( 

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

 تهران تهران زن، مرد - 40 نوازندگی ساز جهانی ●
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 4659 )موسیقی(11 واحد  فرهنگ و هنر
  .شدگان این کدرشته محل مصاحبه و آزمون عملی به عمل خواهد آمد از پذیرفته●

- 

   466 کدرشته امتحانی -فرهنگ و هنرهاي تحصیلی گروه آموزشی   و عناوین رشتهمحل  کدرشته :)108(جدول شماره 
  )طراحی فرش دستباف(

  عنوان رشته  کدرشته  ظرفیت پذیرش
  شاغل  آزاد

جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  تاناس  پذیرش

  اشتغال

 - )تکاب(دهخدا کاربردي - علمیمرکز آموزش  تکاب آذربایجان غربی مرد,زن - 60 طراحی فرش دستباف 4660

 اصفهان مرد,زن - 30 طراحی فرش دستباف 4661
آران و 
 بیدگل

 - آران و بیدگلکاربردي - علمیمرکز آموزش 

 99 بازرگانی واحد تهرانکاربردي - علمیمرکز آموزش  تهران تهران ردم,زن 25 25 طراحی فرش دستباف 4662

 تهران تهران مرد,زن 10 40 طراحی فرش دستباف 4663
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 صنایع دستی استان تهران
99 

 مشهد خراسان رضوي مرد,زن 5 50 طراحی فرش دستباف 4664
  کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 بازرگانی واحد خراسان رضوي
99 
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هاي مختص شاغلین موسسه مالی و اعتباري مهر، نهاد ریاست   تعریف شاغل و کد اشتغال کدرشته محلنام مرکز،): 109(جدول شماره 
  تی و اداره کل امور مالیاتی فارسجمهوري، سازمان تعزیرات حکوم

  .» ها را ندارند  سایر متقاضیان حق استفاده از این کدرشته محل«
  کد اشتغال  تعریف شاغل    )110(کدرشته محل مطابق جدول شماره    مرکزنام

   کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

3642  

   کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی استان سمنان

3649  

   کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی اهواز

3647  

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بندرعباس

3653  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی تبریز 

3640  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  3643  1 دانشگاهی تهران جهاد 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  1799  2جهاد دانشگاهی تهران 

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی زنجان

3648  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 جهاد دانشگاهی مشهد 

3646  

   کاربردي - علمیمرکز آموزش 
دفتر آموزش و پژوهش استانداري 

 ستانسیستان و بلوچ
3650  

   کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 علوم و فنون قزوین

3652  

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 مالیاتی اصفهان 

3641  

 که سه سال سابقه کار مرتبط با رشته گرددشاغل به فردي اطالق می
  89  .انتخابی در موسسه مالی و اعتباري مهر داشته و مشغول به کار باشد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 1  تهرانجهاد دانشگاهی

4667  

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
  1798  ساختمان و شهرسازي تهران

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
  4666   تهران1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مالک اشتر تهران

1797- 1796- 3645    

 کاربردي -علمیموسسه آموزش عالی 
  3655  هالل ایران

  موسسه آموزشی و پژوهشی 
  1800  )تهران(وزارت صنایع و معادن 

گردد که در نهاد ریاست جمهوري به شاغل به فردي اطالق می
  90  .ردادي مشغول به کار باشداي و یا قرا صورت رسمی، پیمانی، تبصره

   کاربردي - مرکز آموزش علمی
  3654  1جهاد دانشگاهی تهران 

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
  3644  ون سردفتران و دفتریارانکان 

گردد که به صورت رسمی، پیمانی و یا شاغل به فردي اطالق می
  91  .قراردادي در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به کار باشد

   کاربردي- علمیمرکز آموزش 
گردد که در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد شاغل به فردي اطالق می  4665  )تهران(ها  سازمان زندان 

  97  .مخدر نهاد ریاست جمهوري مشغول به کار باشد

   کاربردي - علمیمرکز آموزش 
گردد که در اداره کل امور مالیاتی فارس  به فردي اطالق میشاغل  3651  سازمان مدیریت صنعتی شیراز

  98  .مشغول به کار باشد

 
  

  



 108

هاي مختص شاغلین موسسه مالی و اعتباري مهر، نهاد ریاست جمهوري، سازمان تعزیرات حکومتی و اداره  کدرشته محل): 110(جدول شماره 
   )109(اره کل امور مالیاتی فارس مطابق تعریف شاغل مندرج در جدول شم

گروه   ظرفیت پذیرش
  آموزشی

  کدرشته
  عنوان رشته  رشته  کد  امتحانی

  شاغل  آزاد
جنس 
کد   عنوان مرکز  شهر  استان  پذیرش

  اشتغال

مهندسی تکنولوژي ارتباطات و  ١٧٩٦ 158
 تهران تهران زن، مرد 10 -  گرایش دیتاICTفناوري اطالعات 

 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 90 شتر تهرانمالک ا

158 ١٧٩٧ 
مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 

 گرایش ICTفناوري اطالعات 
 هاي تحت شبکه سیستم

 تهران تهران زن، مرد 10 -
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 90 مالک اشتر تهران

 تهران تهران مرد 7 - مهندسی تکنولوژي ساختمان ١٧٩٨ 172
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 90 رانساختمان و شهرسازي ته

 تهران تهران زن، مرد 25 - مهندسی تکنولوژي نرم افزارکامپیوتر ١٧٩٩ 182
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 2جهاد دانشگاهی تهران 

ـصن
عت

 

 تهران تهران زن، مرد 10 - مهندسی تکنولوژي نرم افزارکامپیوتر ١٨٠٠ 182
موسسه آموزشی و پژوهشی 

 90 )تهران(وزارت صنایع و معادن 

 زن، مرد 26 - حسابداري ٣٦٤٠ 354
آذربایجان 
 تبریز شرقی

 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 89 جهاد دانشگاهی تبریز

 اصفهان اصفهان زن، مرد 58 - حسابداري ٣٦٤١ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 مالیاتی اصفهان

 تهران تهران زن، مرد 40 - حسابداري ٣٦٤٢ 354
دي  کاربر- علمیمرکز آموزش 

 89 )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

 تهران تهران زن، مرد 40 - حسابداري ٣٦٤٣ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 1جهاد دانشگاهی تهران 

 تهران تهران زن، مرد 10 - حسابداري ٣٦٤٤ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 91 کانون سردفتران و دفتریاران

 تهران تهران زن، مرد 10 - حسابداري ٣٦٤٥ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 90 مالک اشتر تهران

 زن، مرد 47 - حسابداري ٣٦٤٦ 354
خراسان 
 مشهد رضوي

 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 89 جهاد دانشگاهی مشهد

 اهواز خوزستان زن، مرد 31 - حسابداري ٣٦٤٧ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 جهاد دانشگاهی اهواز

 زنجان زنجان ن، مردز 20 - حسابداري ٣٦٤٨ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 جهاد دانشگاهی زنجان

 سمنان سمنان زن، مرد 20 - حسابداري ٣٦٤٩ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 جهاد دانشگاهی استان سمنان

 زن، مرد 30 - حسابداري ٣٦٥٠ 354
سیستان و 
 زاهدان بلوچستان

 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
وهش استانداري دفتر آموزش و پژ

 سیستان و بلوچستان
89 

 شیراز فارس زن، مرد 120 - حسابداري ٣٦٥١ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 98 سازمان مدیریت صنعتی شیراز

 قزوین قزوین زن، مرد 20 - حسابداري ٣٦٥٢ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 89 علوم و فنون قزوین

 هرمزگان زن، مرد 30 - حسابداري ٣٦٥٣ 354
  دربن
 اسبع

 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 89 جهاد دانشگاهی بندرعباس

 تهران تهران زن، مرد 68 - حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ٣٦٥٤ 354
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 91 1جهاد دانشگاهی تهران 

مدیریت و خدما
ت اجتماع
یـ

  

  مدیریت امداد در سوانح ٣٦٥٥ 354
 تهران تهران زن، مرد 5 - ) سوانح غیرطبیعی-سوانح طبیعی (

  ه آموزش عالی موسس
 90 هالل ایران کاربردي -علمی

  آسیب شناسی اجتماعی ٤٦٦٥ 451
 تهران تهران مرد 25 -  گرایش پیشگیري از اعتیاد

 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 97 )تهران(ها  سازمان زندان

 تهران تهران زن، مرد 10 - روابط عمومی ٤٦٦٦ 454
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 
 90  تهران1ر واحد فرهنگ و هن

گ و هنر
فرهن

  

 تهران تهران زن، مرد 5 - مدیریت امور فرهنگی ٤٦٦٧ 461
 کاربردي - علمیمرکز آموزش 

 90 1جهاد دانشگاهی تهران 
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 کاربردي- هاي کارشناسی علمیدورهمجري  آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی :)111(جدول شماره 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان
 نشهرستا

  0411  2898706  ملک راه قرا  سه-جاده سنتو  مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  بانک ملت تبریز
   روبروي بانک ملت شعبه مدنی-خیابان شهید مدنی

  0411  5566916   ساختمان آموزش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  آذربایجان شرقیبهزیستی استان

  نشانی روبروي آتش- خیابان سلیمان خاطر-یابان آزاديخ
  0411  4782340  اداره بهزیستی شهرستان تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  2313440  2 خیابان بهشت -21 روبروي کالنتري -شهرك ارم   تبریزجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  5276280  انداز   روبروي پارك چشم-خیابان عباسی  )تبریز( شرقی  آذربایجانجهاد کشاورزي 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد تبریز

   جنب -)شهید ظهیري( خیابان قالیچیلر - بلوار منجم
 0411  2842238 هاي آسمانآپارتمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )شرقیآذربایجان (ها  سازمان زندان

 سازمان کاربردي-مرکز آموزش علمی -رانندگیجنب راهنمایی و 
  0411  3328999  ها زندان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0411 3301581  متري صفا20- انتهاي خیابان شهریار شمالی-کوي ولیعصر سازمان مدیریت صنعتی تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  شرکت ایدم

   4ت  خیابان صنع- بلوار صنعت-منطقه صنعتی غرب
  0411  4450011   شرکت ایدم

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 شیرین عسل

   آذرشهر شهرك صنعتی سلیمی- جاده تبریز35کیلومتر 
 0412 4328838  متري اول30

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی تبریز

   نرسیده به بیالنکوه - به طرف عباسی-چهارراه آبرسان
 0411 6560361 ل باغ کما-کوچه شیخ کمال

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0411 5532532 508 پالك - تقاطع پاستور قدیم-خیابان شریعتی جنوبی )تبریز(صنایع و معادن آذربایجان شرقی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0411 3853880 2 پالك -متري عماد18 - خیابان نور-شهرك یاغچیان قوه قضاییه استان آذربایجان شرقی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0411  2896082   و تحقیقمرکز آموزش -سازي تبریز  گروه ماشین-قراملک  سازي تبریز گروه ماشین

  تبریز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  نیروي انتظامی تبریز

 جنب دادگستري استان ساختمان - ایستگاه راهنمایی-بهمن29بلوار 
  0411  2182763  سابق راهنمایی و رانندگی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  تیکمه داش
  استاد شهریار تیکمه داش

 استاد شهریار کاربردي-مرکز آموزش علمی -اول بلوار استاد شهریار
 0432  3122234  تیکمه داش

 کاربردي- مرکز آموزش علمی  شبستر
  شبستر

  متر به طرف   صد- بعد از پل میالد- خیابان میالد شرقی
 0471  2226767  نوجه ده

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0421 2242050  سه راهی خیام-آهنخیابان راه بازرگانی واحد مراغه

 مراغه
  کاربردي - مرکز آموزش علمی

 0421  2234333  سه راه اوحدي-خیابان اوحدي صنایع غذایی مراغه

ان آذربایج
  شرقی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مرند
 0491 2220040 نعتی سرامیکی مرند شهرك ص- جلفا، جاده قدیم مرند5کیلومتر  مرند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان آذربایجان غربی

 -2 روبروي ساختمان شماره - خیابان عارف-خیابان هشت شهریور
 0441 3850860 دانشگاه پیام نور

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0441  2584355   جاده فرعی کولق-فرودگاه جاده 5کیلومتر    ارومیهجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )ارومیه(جهاد کشاورزي آذربایجان غربی 

 - سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان غربی- جاده سلماس5کیلومتر 
  0441  2620307  مجتمع آموزشی جهاد کشاورزي

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی آذربایجان غربی

 سازمان کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده سلماس2متر کیلو
  0441 2620208  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان

  ارومیه

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0441 2374377  نرسیده به خیابان مدیریت-بلوار شهید دستغیب  آذربایجان غربی1فرهنگ و هنر واحد 

آذربایجان 
 غربی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تکاب
 0482 5228466  فرمانداري سابق-خیابان امام خمینی )تکاب(دا دهخ
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 کاربردي-هاي کارشناسی علمی آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی مجري دوره:)111(جدول شماره ادامه 

کد  تلفن آدرس مرکز آموزشی شهر استان
 نشهرستا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
آذربایجان   0481  2334411  جهاد کشاورزي میاندوآبمرکز آموزش  - کیلومتري جاده مهاباد7  )میاندوآب(ذربایجان غربی جهاد کشاورزي آ

 میاندوآب غربی
  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0481  2225377   خیابان شهداي شرقی-بلوار انقالب  میاندوآب

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451 6632078  جنب سالن شهید خدنگی-ك رازي شهر-میدان ایثار خانه کارگر واحد اردبیل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 ذوب آهن اردبیل

  سوم  طبقه-روبروي شهرداري اردبیل - ورزش میدان
 0451 2246904  مجتمع نگین

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0451 3361200  خیابان استاد منزوي-خیابان سی متري صنایع دستی اردبیل

  اردبیل

  کاربردي - موزش علمیمرکز آ
 0451 5518351  باالتر از نمایشگاه بین المللی-خیابان دانشگاه  اردبیل1فرهنگ و هنر واحد

  اردبیل

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  پارس آباد
  )مغان(جهاد کشاورزي اردبیل 

 جهاد کاربردي-مرکز آموزش علمی - جاده اصالوند10کیلومتر 
 0452  7322901 )مغان(کشاورزي اردبیل 

آران و 
 بیدگل

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0362 2730022 )ع( خیابان حضرت ابوالفضل -)ع(میدان امام حسین  آران و بیدگل

 0311  3803972   جاده آزادگان1 کیلومتر -بعد از فلکه دانشگاه صنعتی  مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  صفهانبانک ملت ا

   بانک ملت چهار باغ- طبقه دوم- کوچه کازرونی-چهار باغ
 0311  2215800  مرکز آموزش بانک

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0311  5220702  ایستگاه دانشسرا- جییابانخ بهزیستی استان اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0311  3804855   بلوار آزادگان 1لومتر کی- باالتر از فلکه دانشگاه صنعتی  جهاد دانشگاهی اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0311 2337081 جنب شرکت آبفار -خیابان جهاد  جهاد کشاورزي اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )اصفهان(ها  سازمان زندان

 جنب کانون - روبروي باغ فدك- بلوار فرزانگان-آباد جاده دولت
 0311  4590850   کشوري8و پژوهش منطقه موزش مرکز آ -اصالح و تربیت

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 صنایع دستی نقش جهان اصفهان

 -فرسان جنوبی - چهارراه فرسان- عسگریه خیابان -خیابان سروش
 0311 2278901 کوچه سیاوش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اصفهان1فرهنگ و هنر واحد

  اله صدرن شهید آیت خیابا- خیابان مطهري-شهرملک
  0311  4380700  خیابان محمدباقر حکیم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0311 2240546   کوچه شهید محمد خوشاب- دانشگاهبلوار -میدان آزادي  مالیاتی اصفهان

  اصفهان
 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0312  6334656   هرندکاربردي-مرکز آموزش علمی -بلوار شهید صفار هرندي هرند

  کاربردي - مرکز آموزش علمی تیران و کرون
 0332 3227173  داران- جاده تیران3کیلومتر  تیران و کرون

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 زرین شهر

  مرکز آموزش  -ر خیابان والفج-خیابان فردوسی
 0334 2221851 زرین شهر کاربردي-علمی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی زرین شهر
  شهر ینصنایع دفاعی زر

 صنایع دفاعی کاربردي-مرکز آموزش علمی -شهر  زرین-جاده مبارکه
 0334  6322000 شهر زرین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  شهر شاهین
  مالک اشتر اصفهان

  کاربردي-مرکز آموزش علمی -انتهاي خیابان فردوسی
  0312 5226001 مالک اشتر اصفهان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی علویجه
 0332  4243322 علویجه کاربردي-مرکز آموزش علمی -هبلوار دانشگا هعلویج

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کاشان
 0361 5429801  مخابراتخیابانجنب  - پاسگاهخیابانانتهاي  -بلوار امام رضا  کاشان17خانه کارگر واحد 

  کاربردي - مرکز آموزش علمی گلپایگان
 0372 3240051 ي بلوار سپاهابتدا -میدان دفاع مقدس گلپایگان

  کاربردي - مرکز آموزش علمی مبارکه
 مبارکه

  ) بهداري( خیابان هفده شهریور-خیابان بسیج شمالی
 0335  5229091 کوچه شبنم

  اصفهان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  آباد نجف
 0331  2726464   جنب شرکت گاز- بلوار طالقانی-میدان آزادگان  آباد نجف
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  کاربردي - مرکز آموزش علمی ایالم ایالم
 جهاد دانشگاهی ایالم

جهاد  شماره یک  کاربردي-مرکز آموزش علمی -خیابان پاسداران
 0841 3341744  ایالمدانشگاهی

  کاربردي - مرکز آموزش علمی برازجان
 0773 4244738  کوچه آیت- خیابان آیت-خیابان سازمانی برازجان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0771  5559596   استانداري بوشهرکاربردي-مرکز آموزش علمی -خیابان شهید چمران  استانداري بوشهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  بوشهر  0771  4541606  ها کوي خواجه-بهمنی   صنایع شیالتی خلیج فارسعلوم و

  کاربردي - مرکز آموزش علمی
 0771  5560724 1 جاشو وچه ک- والفجریابان خ-میدان شیالت  بوشهر1فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي - مرکز آموزش علمی کنگان
 0772 7220404  کوچه دوم سمت راست- شهریور17خیابان  کنگان

 
 بوشهر

  کاربردي - مرکز آموزش علمی هگناو
 0772 3247811  دیلم- جاده گناوه3کیلومتر  بندرسازان گناوه

 021  88409701 34 پالك- بین چهاراه قصرو خیابان اندیشه-خیابان شهید بهشتی دانشکده خبر
  021  29943662 سیتی راه مینی  نرسیده به چهار- بلوار ستاد نیروي زمینی-لویزان )تهران(دانشکده علوم و فنون فارابی 

 021  22804520 43 پالك -)شهید نوریان( کوهستان نهم - میدان فرمانیه  دانشگاه صنایع و معادن مرکز تهران
 021  33218146   یگان ویژه ناجا- خیابان وحدت-میدان شهید کالهدوز  مجتمع آموزشی شهید ایرانی

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی
هاي خدمات پس از فروش  انجمن صنفی شرکت

 خودرو
  021  66911758  خیابان فجر- بلوار یاس- خیابان گلها-شرقی تهرانسر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بازرگانی واحد تهران

 باالتر از پمپ بنزین کوچه - خیابان وصال شیرازي-خیابان انقالب
 021  66446872 24 شماره -نایبی

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش
  بانک ملت تهران

 مرکز آموزش بانک -زار  بین چهارراه اسالمبول و الله-خیابان جمهوري
 021 33910017  ملت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان تهران

  )مقصودبیگ( خیابان امیر ابراهیم دربندي -میدان تجریش
  021  22686080 48 پالك- جنب مدرسه راهنمایی همت-بعد از خیابان تختی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 الکتریک پارس

   خیابان ایثار- بعد از فرحزاد-)ره(انتهاي اتوبان یادگار امام
  021 22098182 180  پالك- 5 و 3 نبش کوهسار

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پژوهش و مهندسی جوش ایران

 -هفتم شرقی خیابان -کبیري طامه  خیابان شهید-بزرگراه همت غرب
  021  44606167 17 پالك -نبش کوچه معادن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  88310113 233 پالك -ایرانشهر شمالی )تهران(تحقیقات صنعتی ایران 

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
 1 جهاد دانشگاهی تهران

 - خیابان خاقانی-دولت  ایستگاه متروي دروازه-اسالمی خیابان انقالب
 021  88328653 53 پالك-بروي درب شرقی دانشگاه تربیت معلمرو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  2ی تهرانجهاد دانشگاه

  )شهید کابلی (22 خیابان-آرا  خیابان شهر-خیابان ستارخان
 021  88256553 39پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 88214023 24 پالك- شهرود کوچه- خیابان خارك-خیابان انقالب 4 تهرانجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي شهید زمانپور 

  ) ساوجبالغ-تهران(
 021 66705567  بست ایرانیان  بن-تر از سازمان بورس  پایین-خیابان حافظ

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(چرم 

  تتر از زرتش  پایین- خیابان فلسطین شمالی-میدان فاطمی
 021 88971831 2 پالك -کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  66490050 440 و 438 پالك - بعد از تقاطع ولیعصر-خیابان طالقانی خانه کارگر واحد تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  رسانه

 -ا و سیما دانشکده صد- جنب مجموعه ورزشی انقالب-بزرگراه نیایش
 021  22021933  اداره کل آموزش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تهران(ساپکو 

شاهین ( خیابان کامران کبیري طامه -بزرگراه شهید همت غرب
 021  44461100   ضلع غربی پارك بزرگمهر-)شمالی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ساختمان و شهرسازي تهران

   نبش ششم-ید سرافراز خیابان شه- خیابان شهید بهشتی
  021 88737380 31 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 روبروي ترمینال -   بلوار دانش-علی جناح  خیابان محمد-میدان آزادي
  021 44666536 غرب

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان تبلیغات اسالمی تهران

ن سپهبد قرنی و استاد نجات الهی ساختمان  بین خیابا-خیابان سمیه
 021 88809974  213شماره 

   تهران
  و

 البرز
 تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )تهران(ها  سازمان زندان

 بلوار شهرداري شمالی نبش کوچه - بین فلکه کاج و سرو-آباد سعادت
 021 22356304  رز
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 22296969  40 شماره - تقاطع بدیعی-خیابان اقدسیه  سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سوانح طبیعی

 خیابان شهید فیاضی -وي  باالتر از چهارراه پارك-عصر ن ولیخیابا
  021 22009233 1  پالك-کوچه شبدیز-) فرشته سابق (

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 پردازي ایران شرکت داده

   باالتر از چهارراه سپند-اللهی شمالی خیابان استاد نجات
  021 88909231 35  پالك - کوچه خسرو 

  کاربردي- علمیمرکز آموزش 
 شرکت سایپا

   خیابان دارو پخش-کرج  جاده مخصوص17کیلومتر
  021 61611539  مرکزآموزش گروه خودرو سازي-جنب شرکت سایپا یدك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  44664116 3 نبش بیمه -جاده مخصوص5/1کیلومتر  شرکت صنعتی آما

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ن تهراندستی استا صنایع

  1 انتهاي یاسمن- خیابان هشتم غربی-ولنجک: 1ساختمان شماره
 نرسیده به اتوبان -انتهاي خیابان سردار جنگل: 2ساختمان شماره 
 21 پالك -متري شقایق16 خیابان -پارس ایران

22176333  
44456900 021  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )عج(صنایع غالت قائم

خیابان ) مقابل کوي دانشگاه(بان شانزدهم  خیا-خیابان کارگر شمالی
 021  88025662 14 پالك -فجر یک

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )تهران(صنایع الستیک 

 شهرك علم و فناوري - بلوار پژوهش-انتهاي بزرگراه شهید همت
  021 44580906 پژوهش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت غذاي تهران

 -پور  میدان قیصر امین- خیابان سرو غربی- میدان کاج-سعادت آباد
 021  22075782 10 پالك- انتهاي خیابان شبنم-  خیابان یکم-انتهاي بلوار شهرداري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 صنعت هوانوردي تهران

 -  شهرك آزادي- جاده مخصوص کرج5کیلومتر -بعد از اکباتان
  021 44546205  ساختمان ابوفاضل-خیابان امام خمینی

 کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 88902346 32  پالك-کوي نوربخش- چهارراه زرتشت-عصر میدان ولی  تهران1فرهنگ و هنر واحد 
   کاربردي-مرکز آموزش علمی 

  تهران5فرهنگ و هنر واحد 
دامادي   خیابان میر-آباد  میدان حسن-)ره(خیابان امام خمینی

 021  66735694 5  پالك- )استخرسابق(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 66957791 )ره(خمینی   تقاطع امام-)عج(خیابان ولیعصر    موسیقی11 فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 فرهنگی هنري شهرداري تهران

 روبروي خیابان  -آباد  جنب پارك بهجت-خیابان کریمخان زند
  021 88898941 ) شهرداري تهران4 مارهساختمان سابق مرکزي ش (آفرین  به

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  88775011  جدید2530 پالك - نرسیده به میدان ونک-خیابان ولیعصر شمالی کانون سردفتران و دفتریاران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021  48224965  18 درب - جاده قدیم کرج14کیلومتر   گروه صنعتی ایران خودرو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گسترش انفورماتیک ایران

  الهی و حافظ نجات فاصل  استاد   حد- انقالبخیابان
 021  66706051 880  پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 021 22549608   خیابان شهید شعبانلو- لویزان-اتوبان شهید بابایی  مالک اشتر تهران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  021 22867029 178 پالك - میدان قبا- خیابان قبا-خیابان شریعتی ات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیادمطالع

 021 88902161  7 پالك - خیابان ایتالیا-خیابان فلسطین کاربردي هالل ایران-موسسه آموزش عالی علمی

 تهران

  موسسه آموزشی و پژوهشی
 )تهران(وزارت صنایع و معادن 

و 64 پالك - خیابان شهید صارمی غربی-الهی جاتخیابان استاد ن
  021 88806997 34و36

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رباط کریم
  فنون و خدمات هوایی تهران

 ضلع شمالی فرودگاه حضرت – A9 بلوك-  شهرك اشکانیه-بازارك
 0229  4613181  )ره(خمینی امام

  کاربردي- مرکز آموزش علمی رودهن
  0221 5721890  خیابان فرهنگ-خامنه اي...  بلوار آیت ا- مطهريبلوار شهرداري رودهن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی شهریار
 0261  3437225   روبروي شهرك صنعتی- جاده اصلی شهر-صفادشت  3 تهران جهاد دانشگاهی

 0261  2803027  آموزشکده محیط زیست-ابتداي جاده شیخ آباد دانشکده حفاظت محیط زیست
  کاربردي- رکز آموزش علمیم

  )کرج(اي  مربی فنی و حرفه تربیت
   بلوار تربیت مربی -)ع(رضا   بلوار امام-میدان آزادگان

  0261 2534143  اي وحرفه هاي فنی مرکز تربیت مربی و پژوهش
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 جهاد دانشگاهی کرج
الی خیابان میخک  خیابان طالقانی شم- باالتر از میدان طالقانی-عظیمیه

 0261  2536469  کرج1 ساختمان آموزش و پرورش ناحیه-ضلع شمالی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0261  6700872   خیابان شهید همت-  جاده ماهدشت5کیلومتر   )کرج(جهاد کشاورزي 

 کرج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0261 2302185   جنب مخابرات-کالك  منابع طبیعی دکتر جوانشیر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی نظرآباد
  0282 2897455 آبیک  شرکت سیمان- اتوبان تهران قزوین80 کیلومتر سیمان آبیک

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ورامین
  0291 4229945 )میدان رازي(  جنب پارك خانواده-خیابان رسالت شهرداري ورامین

   تهران
  و

 البرز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  هشتگرد
  0262 4226469  کوچه شهید بهشتی-بلوار امام خمینی  )ادعالیز(صنعت غذا 
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 رمحال و بختیاريبهزیستی استان چها

  پارك روبروي-)استانداري( باالتر از چهارراه دولت -خیابان حافظ
 0381 2264335 گودال چشمه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0381  3340960  26 پالك - خیابان یاسر-خیابان حافظ شمالی   شهرکردجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0381  4422440 کشاورزي  مجتمع آموزش جهاد-چالشتر یاريجهاد کشاورزي چهارمحال و بخت

  شهرکرد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0381  3385013  ساختمان مجتمع آموزشی حکمت- خیابان سرباز-خیابان حافظ شمالی عالمه

محال  چهار
  و بختیاري

  کاربردي- مرکز آموزش علمی فارسان
  0382 7220238 اي شهید باهنر وحرفه  جنب هنرستان فنی-بلوار شهدا فارسان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0561  4434428  استانداري2 جنب ساختمان شماره -کوچه شهید محالتی جنوبی بهزیستی استان خراسان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی بیرجند

  0561  2223073  تقاطع خیابان قدس-اهللا غفاري بلوار آیت جهاد دانشگاهی بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خوسف
  0561  2224845  مرکز آموزش کشاورزي- محمدیه- جاده کرمان18کیلومتر  جهاد کشاورزي بیرجند

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  قائنات
  جهاد کشاورزي قائنات 

 مرکز آموزش  - گناباد شهر نیمبلوك- جاده قائن35کیلومتر 
  0562  5373403  کشاورزي قائنات

خراسان 
 جنوبی

  ربرديکا- مرکز آموزش علمی نهبندان
  0562 6224843  نهبندانکاربردي-مرکز آموزش علمی -انتهاي بلوار دانشگاه نهبندان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی تربت جام
  0528 2232030 )جدید(بلوارکمربندي شهید فهمیده  )تربت جام(صنعت غذا 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کاشمر
  0532  8250800   روبروي پمپ بنزین-تضیمر بلوار سید   کاشمرجهاد دانشگاهی

  مجتمع آموزشی و پژوهشی
 0511 3854601  جنب هنرستان الکترونیک- ابتداي جاده خلج-سیدي   خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8436660 347 پالك -19و  17 بین کوهسنگی -خیابان کوهسنگی آستان قدس رضوي

  اربرديک- مرکز آموزش علمی
  0511 3434840  جنب نانوایی-  بعد از بیمارستان امدادي-خیابان فدائیان اسالم اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 7630444 90  روبروي دفتر سازمان ملل شماره-بلوار سجاد بازرگانی واحد خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  ت مشهدبانک مل

 طبقه فوقانی بانک ملت شعبه - تقاطع مدرس-خمینی خیابان امام
  0511  8017389  مدرس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511  3927890   سمت راست جاده- بعد از پل هوایی طرق-جاده مشهد فریمان  بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8690004 9 هنرستان - خیابان هنرستان-بلوار وکیل آباد اسان رضويبهزیستی استان خر
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0511 6098272 50 پالك-17 سجاد -بلوار سجاد تصمیم یارتوس
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 جهاد دانشگاهی مشهد
 مجتمع دکتر - کوي دکتري- راه ادبیات  سه-خیابان دانشگاه

  0511 8432440 یشریعت علی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0511  8717071  جهاد  بین میدان جمهوري اسالمی و میدان- بزرگراه شهید کالنتري  )مشهد(جهاد کشاورزي خراسان رضوي 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0511 7289233 18 شماره -9 دانشگاه -خیابان دانشگاه خانه کارگر واحد مشهد

  کاربردي-  علمیمرکز آموزش
  خبر مشهد

  13 بهار - خیابان بهار-بلوار سجاد: 1ساختمان شماره 
  227 پالك

-17 بهار -ستان سابقخیابان بهار -بلوار سجاد: 2ساختمان شماره
  88پالك 

7628474  0511  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8642484 17  پالك-4  دانشجو- بلوار دانشجو-آباد بلوار وکیل خبرنگاران
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  )خراسان رضوي(ها  سازمان زندان
 جنب زندان مرکزي - میدان تربیت-راه زندان  سه-آباد بلوار وکیل

  0511  8908453  مشهد
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0511 8420300 84  پالك- راه بعثت  نرسیده به سه-بلوار تلویزیون سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوي
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   صنعتی-شرکت خدمات علمی

 )مشهد(خراسان رضوي 
  0511 6075400 76  پالك- مولوي-بلوار سجاد

خراسان 
  رضوي

  مشهد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي صنعتی شرکت شهرك

 خراسان رضوي

 شهرك فناوري صنایع - شهرك صنعتی طوس- جاده قوچان12کیلومتر
  0511 5424505 کشورشرق  غذایی و بیوتکنولوژي شمال
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شهرداري مشهد

بی تقاطع خیابان   بلوار رضوي جنو- میدان سلمان فارسی-بلوار پیروزي
  0511 8787766 شناس حق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 7614371 61/63 پالك -7  نسترن- خیابان نسترن-بلوار ملک آباد  خراسان رضوي2فرهنگ و هنر واحد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 7635391 يرضو آموزش دادگستري خراسان- اول قدس-بلوار ملک آباد قوه قضاییه خراسان رضوي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 7654772 71 پالك-4 و2 بین ساجدي-بلوار ساجدي گروه کارخانجات پارت الستیک

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0511 8670579 14 نبش هفت تیر -بلوارهفت تیر مالیاتی مشهد
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 میراث خراسان رضوي
  572 پالك – 24  نبش معلم- بلوار معلم:1هساختمان شمار

  0511 6080933  مصلی مشهد-بلوار مصلی: 2ساختمان شماره
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0511  8791820   جنب پارك صدا و سیما- بزرگراه شهید کالنتري  هتلداري و جهانگردي پردیسان

خراسان 
 مشهد رضوي

  موسسه آموزشی و پژوهشی
  0511 8411001  نبش کفایی-خیابان دانشگاه )خراسان رضوي(وزارت صنایع و معادن 

خراسان 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بجنورد  شمالی

   خراسان شمالیجهاد دانشگاهی
  )11کالنتري( کوچه شهید جوادوزین -خیابان طالقانی شرقی

  0584  2414590  1پالك
  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی
  0611  3347245   بین خیابان همدان و کاشان- گلستان-)بلوار (چهار باغ  صنعت آب و برق خوزستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0611 3345372  انتهاي بلوار پردیس- گلستان جهاد دانشگاهی اهواز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0611  3737342   روبروي مسجد نور- خیابان آب و برق- گلستان  )اهواز(جهاد کشاورزي خوزستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 0611  2279744  اي  جنب اداره کل فنی و حرفه-سپیدار  )خوزستان(ها  سازمان زندان

  اهواز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی اهواز

 متري 38 خیابان - شرقی و آریا شهر13 خیابان -خیابان کیانپارس
  0611  5514501   5 پالك -کریمی

  خوزستان

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی دزفول
  0641  2533401   جنب روستاي انجیرك-آباد دزفول  جاده صفی4کیلومتر   )دزفول(جهاد کشاورزي خوزستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی ابهر
  0242 5226805  شهرك دانشگاه جامع- بلوار دانشگاه جامع- قزوین-جاده ترانزیت ابهر ابهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خرمدره
  0242 5538061  خیابان مینو-شهرك قدس عام صنعتی مینوشرکت سهامی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  زنجان
  0241 5259624  خیابان شهیدان بسطامیان- شهریور17  خیابان-دروازه ارك جهاد دانشگاهی زنجان

 زنجان
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  زنجان
  جهاد کشاورزي استان زنجان

 جنب هنرستان کشاورزي -)یشهرك صنعت( جاده سهرین 7کیلومتر 
  0241   2221200  شهید باهنر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی دامغان
  0232 5230110  جاده چشمه علی10 کیلومتر )دامغان(کشاورزي استان سمنان  جهاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0231  3325030  علوم انسانی روبروي دانشکده - بلوار معلم- میدان کوثر   استان سمنانجهاد دانشگاهی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  سمنان
  0231 3353198  جاده فرودگاه-راه  جنب پلیس- دامغان- جاده سمنان3 کیلومتر جهاد کشاورزي استان سمنان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی شاهرود
 )شاهرود(جهاد کشاورزي استان سمنان 

   رديکارب-مرکز آموزش علمی - جاده بسطام2 کیلومتر
  0273 2220972 )شاهرود(جهاد کشاورزي استان سمنان 

 سمنان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی گرمسار
 )گرمسار(کشاورزي استان سمنان  جهاد

کشاورزي استان سمنان   جهادکاربردي-مرکز آموزش علمی -داورآباد
  0232 4562924 )گرمسار(

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541  2516641   جنب بیمارستان تأمین اجتماعی-خیابان پرستار  سیستان و بلوچستان  استانبهزیستی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541  3251595  جم یک  نبش جام-جم بلوار جام   زاهدانجهاد دانشگاهی
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0541  3424802  از میدان پروفسور حسابی بعد -خیابان دانشگاه  )زاهدان (سیستان و بلوچستانجهادکشاورزي 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0541 3218323 10  پالك-  کامبوزیا  خیابان-)ره(خیابان امام   زاهدان کارگر واحد خانه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

دفتر آموزش و پژوهش استانداري سیستان و 
 بلوچستان

  0541 3424771 حسابی  بعداز میدان دکتر-خیابان دانشگاه

سیستان و 
  زاهدان انبلوچس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0541 2512586   جاده چشمه زیارت5کیلومتر  شرکت صنایع غذایی قدس رضوي
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
سیستان و   0541 2415977  جنب مسجد ثاراله- بلوار ثاراله-میدان امام رضا  زاهدان1فرهنگ و هنر واحد 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی زاهدان انسبلوچ
  0541  8013349   اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان-خیابان آزادي  مالیاتی زاهدان

  کاربردي- موزش علمیمرکز آ  پاسارگاد
  0729 7224111  خیابان معرفت-خیابان فرهنگ پاسارگاد

   خیابان توانیر- بعد از پلیس راه-انتهاي بلوار امیرکبیر  مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس
  0711  8233010   مجاور انبار مرکزي برق-51 کوچه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 7360058 )ولیعصر (3 ساختمان شماره- 8کوچه شماره -ي جنوبیبلوار احمد بهزیستی استان فارس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 2333023  نبش خیابان شهید فقیهی-خیابان زند جهاد دانشگاهی شیراز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711  7204080   خیابان جانبازان-بلوار مدرس  )شیراز(جهاد کشاورزي استان فارس 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )فارس(ها  سازمان زندان

 - جنب زندان مرکزي شیراز- کوچه شهید کاوه-انتهاي بلوار عدالت
  0711  8349371  4مرکز آموزش و پژوهش منطقه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 6361502  نبش میدان احسان-معالی آباد سازمان مدیریت صنعتی شیراز

  کاربردي- یمرکز آموزش علم
 هاي شیراز شهرداري

 جنب پارکینگ - نرسیده به راهنمایی و رانندگی-خیابان ساحلی شرقی
  0711 7238585 35  نبش کوچه- بعد از پل غدیر- بلوار مدرس-اتوبوسرانی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711 7200094  خیابان مرصاد-یام میدان پ- خیابان شهید دوران-بلوار مدرس )شیراز(صنایع مخابراتی راه دور ایران 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0711  7276633   روبروي موزه تاریخ طبیعی- خیابان آزادگان-بلوار مدرس  کارخانجات مخابراتی ایران

  شیراز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مجتمع هوادریا

 دانشگاه صنعتی مالک - ابتداي خیابان شهید محالتی-بلوار پاسداران
  0711  6318012  اشتر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  آبادکمین علی
  0729  7262151  آباد کمین  پردیس علی-)شهر سعادت(شهرستان پاسارگاد   )آباد علی(جهاد کشاورزي فارس 

  0712 5623504  دانشگاه علوم پزشکی شیراز-بلوار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوار
  کاربردي- یمرکز آموزش علم الرستان

  0781 2248801  بلوار جمهوري اسالمی-شهرجدید الرستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  مرودشت
  0728  4662390   جاده سد درودزن30 کیلومتر - خان راه پل سه  )مرودشت(جهاد کشاورزي فارس 

 فارس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  ریز نی
  0732  5229420   روبروي بیمارستان شهدا-میدان فلسطین  ریز نی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0282 2236068  بلوار معلم-میدان بسیج خانه کارگر واحد قزوین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  البرز
  0282 2236444 جنب شرکت صنعتی نیرومحرکه نیرو محرکه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0281  2292466   تن شهید72ستی  مجتمع بهزی-جاده قدیم کرج   قزوینبهزیستی استان
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

 جهاد کشاورزي قزوین
- قبل از ایستگاه پمپ بنزین اقبالیه- جاده قزوین به تاکستان5کیلومتر

  0282 5424970  جاده اختصاصی3کیلومتر 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0281  2234807  10 کوچه ارشاد پالك - جنب سینما ارشاد-اله طالقانی خیابان آیت خدمات فنی دنده

  قزوین

  قزوین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0282 2571381  علوم و فنون قزوینکاربردي-مرکز آموزش علمی -شهر محمدیه علوم و فنون قزوین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  جهاد کشاورزي قم

شهید مرکز آموزش  - اسناد  جنب سازمان ثبت-خیابان ساحلی
  0251  7722015  معلیمحمدي ق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251 7741000 3 نبش کوچه - خیابان دور شهر-میدان صفائیه  قم-شهید محالتی سپاه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0251  6704072   اداره کل سابق پست استان قم- تن72میدان   صنایع و معادن قم
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0251 7749105 33کوچه -خیابان صفائیه د قمفرهنگ و هنر واح
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0251 8835933 37 کوي   نبش- متري شهید رئیس کرمی20-میدان توحید قوه قضاییه قم

  قم قم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مالیاتی قم

 مجتمع آموزشی خاتم - بعد از پمپ بنزین- بلوار غدیر-بلوار امین
  0251  6629023  قه اول طب-)ص(االنبیاء 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0871  7283558   جنب شهرك پیام-بلوار پاسداران  )سنندج(جهاد کشاورزي استان کردستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  سنندج کردستان
 سازمان مدیریت صنعتی سنندج

 سازمان مدیریت کاربردي-مرکز آموزش علمی -بلوار تکیه و چمن
  0871 6664620 جصنعتی سنند
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی  باغین
  )باغین(جهاد کشاورزي کرمان 

  ربرديکا-مرکز آموزش علمی - جاده سیرجان1کیلومتر 
  0341  3372011  )باغین( جهاد کشاورزي کرمان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  جیرفت
  0348  3270256  آباد  جاده عنبر15کیلومتر   جهاد کشاورزي جیرفت و کهنوج

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  زرند
  0342  4220400   خیابان کارگر-شهرك والیت   زرندجهاد دانشگاهی

  کاربردي- یمرکز آموزش علم
  0341 3114799 )بلواربلداالمین( ابتداي جاده قدیم زرند -بزرگراه شمالی پمپ بنزین بلداالمین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  2118468   بعد از چهارراه فرهنگیان-بلوار جمهوري   کرمانبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمان

خیابان ) پژوهش( میدان مهندس افضلی پور - بهمن22 انتهاي بلوار
  0341 3311166 7کوچه شماره   نبش-آبادي اسد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  2225080   مرکز آموزش کشاورزي کرمان- جاده زرند10کیلومتر   جهاد کشاورزي کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3210007  ش خیابان عباد نب-خیابان گلدشت  حوزه هنري واحد کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 2226627  جنب سازمان بازرگانی- بزرگراه امام-بلوار شهید صدوقی خدمات جهانگردي استان کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341 2736307  دادگستري3 ساختمان شماره -کوچه دکتر داوودي-خیابان شریعتی دادگستري استان کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3225038  هاي استان   جنب اداره کل زندان-خمینی بزرگراه امام  )کرمان(ها  سازمان زندان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  هاي سازمان همیاري شهرداري

 استان کرمان

 جنب بانک - سمت چپ- ابتداي بلوار شهید صدوقی-میدان آزادي
  0341 2452566 ملی ایران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  3231001  باغ نرسیده به میدان هفت  مخابرات استان کرمان

  کرمان
  

  کرمان
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0341  2117735   آموزشگاه معدنی-اله صدوقی خیابان آیت  معدنی کرمان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  سرپل ذهاب
  0834  2242462   روبروي هواشناسی- جاده قصر شیرین3 کیلومتر  جهاد کشاورزي سرپل ذهاب

  0831  8236030   جنب شرکت توزیع برق کرمانشاه-)سیلو(خیابان شهید علی امجدیان   مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0831  8225462   بلوار غدیر-چهارراه بسیج  بانک ملت کرمانشاه

  کاربردي- لمیمرکز آموزش ع
  0831  8381045   خیابان بهزیستی- بلوار زن-میدان سپاه پاسداران   کرمانشاهبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  0831 8227244 دانشگاهی  ساختمان جهاد- خیابان جهاددانشگاهی- بهمن22راه  سه
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  0832  4622138  آباد غرب  جاده اسالم20کیلومتر   )ماهیدشت(استان کرمانشاه جهاد کشاورزي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  کرمانشاه1فرهنگ و هنر واحد

 - ابتداي خیابان فیض آباد- آقا شیخ محمد هادي جلیلی اله میدان آیت
  0831 7228834 ساختمان وحدت

  کرمانشاه
  کرمانشاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 میراث بیستون

 0831 8235769  جنب سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه-بان مصطفی امامیخیا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  گچساران
  0742  2553368   کیلومتري محور گچساران شیراز20  کهگیلویه و بویر احمدجهاد کشاورزي 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0741  22220128  کهگیلویه و بویر احمد بهزیستی استان سازمان -خیابان ارتش  احمد کهگیلویه و بویربهزیستی استان

کهگیلویه 
و بویر 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی  یاسوج  احمد

   یاسوججهاد دانشگاهی
 روبروي سازمان مدیریت و -آباد  سالم5 نبش فرعی -بلوار بویراحمد

  0741  2232263  ریزي سابق برنامه

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی آباد کتول علی
 آباد کتول استان گلستان بهزیستی علی

  0173 6238121  جنب شهرك فرهنگیان-خیابان امام رضا
 گلستان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کردکوي
  0173  3223829   روبروي روستاي النگ-  کردکوي- جاده کردکوي گرگان3کیلومتر   )کردکوي(جهاد کشاورزي گلستان 

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی  بندر انزلی
  0181  5224529   خیابان پاسداران-خیابان مطهري   انزلیجهاد دانشگاهی

 گیالن
  کاربردي- مرکز آموزش علمی رشت

  0131 3234091  جهاد دانشگاهی رشتکاربردي-مرکز آموزش علمی -فلکه گاز جهاد دانشگاهی رشت
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )رشت(جهاد کشاورزي گیالن 

  0131 6690044  جنب دانشگاه گیالن- جاده تهران7کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 خانه کارگر واحد رشت

ب خبرگزاري جمهوري  جن-بندي شهید بهشتی کمر: 1ساختمان شماره
   گیالنخانه کارگر واحدمی  اسال
  منطقه لیشاوندان-راه شفت بعد از پلیس: 2ساختمان شماره

3231135 0131  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 سازمان بهزیستی استان گیالن

  0132 3462436  مرکز آموزش بهزیستی- جاده الکان12کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 )رشت( گیالن 1و هنر واحد فرهنگ 

  0131 6616103  جنب سازمان بازنشستگی- خیابان پورسینا-چهارراه پورسینا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 قوه قضاییه استان گیالن

هاي   جنب دادگاه-)چله خانه( میدان دکتر حشمت -خمینی خیابان امام
  0131 3227021 کوچه مقیمی- عمومی و حقوقی شهر رشت

 رشت

  ز آموزش علوم و صنایع شیالتیمرک
  0131 3382352  قبل از ورودي اول شهر صنعتی- جاده شهر صنعتی5کیلومتر   میرزا کوچک خان رشت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  رودسر
  0142 6232710   رودسرجهاد دانشگاهی کاربردي-مرکز آموزش علمی -رام دشت   رودسرجهاد دانشگاهی

 گیالن

  اربرديک- مرکز آموزش علمی فومن
 جهاد دانشگاهی فومن

  0132 7225979  خیابان شهدا-چهارراه معلم

  کاربردي- مرکز آموزش علمی الشتر
 1الشتر 

  0663 5224005 )عال آباد( متري انقالب 30 انتهاي خیابان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0662  2627715  ي شرکت نفت روبرو-آباد  جاده خرم5کیلومتر   )بروجرد(جهاد کشاورزي لرستان 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بروجرد
 کنندگان بروجرد شرکت تعاونی تولید

  0662 4445521  جنب اداره محیط زیست- )ره(بلوار امام خمینی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان لرستان

  0661 4207450  روبروي بیمارستان تأمین اجتماعی-گلدشت

  کاربردي- وزش علمیمرکز آم
 جهاد دانشگاهی لرستان

 آباد خرم  0661 3215088 دانشگاهی لرستان  جهادکاربردي-مرکز آموزش علمی -بلوار جهادگران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0661  2254028  کشاورزي لرستان  مجتمع آموزشی جهاد-باغ کشاورزي  )آباد خرم(جهاد کشاورزي لرستان 

 لرستان

  ربرديکا- مرکز آموزش علمی  کوهدشت
  لرستان1فرهنگ و هنر واحد 

  0663 6226040 )ره(  روبروي بیمارستان امام- خیابان سپاه-میدان کشاورز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

  0121 3232603  جنب مجتمع حسینی- میدان صدف -بلوار امام رضا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 فذا

 روبروي حسینیه -سمت چپ12 انتهاي دریاي -بان طالب آملیخیا
 آمل  0121 21513319 شهداء قادي محله

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران5فرهنگ و هنر واحد 

  0121 2254864  دانشگاه سابق شمال- 26  دریاي-خیایان طالب آملی

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بابل

 جنب ساختمان مخابرات کوچه - طبرسی خیابان شیخ-گرمیدان کار
  0111 2226000 مایکروویو

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بابل
  بابل4فرهنگ و هنر واحد 

  0111 2221182 کتی قاضی  بین ایستگاه آمل و فلکه - کمربندي غربی-بلوار جانبازان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  بابلسر
 0112  5224091   میدان معلم-پاسدارانبلوار   جهاد کشاورزي بابلسر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن

  0192 4282465 3 پالك -2 کوچه کشاورز-چناربن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 مهستان سبز شمال تنکابن

 مهستان سبز شمال کاربردي-مرکز آموزش علمی -خیابان عالمه
 تنکابن  0192 4223192 تنکابن

  0192  4922402  منابع طبیعی کالرآبادمرکز آموزش  -خیابان شهید بهشتی  منابع طبیعی کالرآبادمرکز آموزش 
  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران2فرهنگ و هنر واحد 

 فرهنگ و هنر کاربردي-مرکز آموزش علمی -جاده نوشهر و چالوس
  0191 2221048  مازندران2واحد 

  مازندران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی چالوس
 کارآموزان چالوس

  0191 2249967  خیابان شهید کچویی-خیابان امام خمینی
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  0151 2225326  طبقه سوم- اداره پست- روبروي استانداري-خیابان انقالب پست مازندران کاربردي- لمیمرکز آموزش ع
  کاربردي- مرکز آموزش علمی

  )ساري (مازندرانجهاد کشاورزي 
   جنب مدیریت- بزرگراه ولیعصر-میدان خزر
  0151  3213502   شهرستان ساري-کشاورزي  جهاد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 هاي سنگین مازندران هساز

صالح   بعد از موسسه فرهنگی ابا- جاده خزر آباد3کیلومتر -میدان خزر
 ساري  0151 3214601 المهدي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  مازندران1فرهنگ و هنر واحد 

  0151 2132768  بعد از استادیوم ورزشی شهرداري ساري-  جاده خزر5کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی شهر سلمان
  0192  4822151   جاده چالوس به تنکابن22کیلومتر   )تنکابن (مازندرانجهاد کشاورزي 

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0123  3246551   کوچه بهزیستی- بااللموك-خیابان کمربندي  مازندران بهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  شهر قائم
  قائم شهر19خانه کارگر واحد 

  0123 3288260  خیابان دانشگاه-کیلومتر یک جاده جویبار-دي شمالیکمربن

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کالردشت
 گلدشت کالردشت

  0192 2632485 نرسیده به نیروگاه برق

  کاربردي- مرکز آموزش علمی کیاکال
 سراي کیفیت اندیشان نوآور بابل

  0124 3374917 عصر نرسیده به میدان ولی

 مازندران

  کاربردي- مرکز آموزش علمی محمود آباد
  مازندران3فرهنگ و هنر واحد 

   روبروي پمپ بنزین بابانیا- انتهاي بلوار-خیابان امام
  0122 7733102 66کوچه نسیم 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0861  2781744   روبروي میدان کوهنورد-خمینی  پشت بیمارستان امام-کوي رضوي   مرکزيبهزیستی استان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   اراكجهاد دانشگاهی

پشت (تیر و میدان شهدا   حدفاصل میدان هفت-خیابان شهید بهشتی
  0861  2232400   کوچه ساسان-)مسجد حاج آقا صابر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )اراك(جهاد کشاورزي مرکزي 

د  مجتمع آموزش عالی جها- جنب مسکن و شهرسازي-خیابان تختی
  0861  3138004   مرکز شهید بابایی-کشاورزي

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0861  3680910   جاده تهران5کیلومتر   )اراك (شرکت هپکو  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 دستی استان مرکزي صنایع

  0861 2210773  قلعه وکیل-بست وکیل  بن-نژاد خیابان شهید هاشمی

  يکاربرد- مرکز آموزش علمی
  اراك1فرهنگ و هنر واحد 

  0861 3125157  فرهنگسراي آیینه- فاز یک-شهرك شهید بهشتی

  اراك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0861  3131062   جاده تهران4کیلومتر   سازي اراك ماشین

  کاربردي- مرکز آموزش علمی خمین
  خمین1فرهنگ و هنر واحد 

  0865 2246055 تقاطع خیابان بسیج نرسیده به -)کمربندي(اله طالقانی  خیابان آیت

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی ساوه

   شهرك فجر2  ابتداي ورودي فاز-میدان شهید فهمیده
  0255 2247952 خیابان دانشگاه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0255  4234444   جاده ساوه سلفچگان25 کیلومتر -راهی اوه سه  جهاد کشاورزي ساوه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 گروه صنعتی صفا

  0255 4222223 29 آزادي - نرسیده به پل هوایی- بلوار آزادي-میدان آزادي
 ساوه
 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 رسان کاوه یدك

  0255 2343395 51 پالك - خیابان شانزدهم -شهر صنعتی کاوه

  مرکزي
  

  کاربردي- مرکز آموزش علمی محالت
 ور جهاد دانشگاهی نیم

  0866 3324797 )ع(  انتهاي بلوار امام علی-)ره(خیابان امام خمینی 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان هرمزگان

  0761 3339813  پشت دادسراي انقالب- خیابان وحدت-بلوار ناصر
 بندرعباس

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد دانشگاهی بندر عباس

  0761 6681074  ابتداي خیابان دانشگاه-چهارراه نخل ناخدا

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بندر لنگه
 )بندرلنگه( هرمزگان 1واحد 

  0762 2226002 خامنه اي... ا ابتداي بلوار آیت
 هرمزگان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی  کیش
 کیش

  0764 4421712  خیابان امیر-خیابان سنایی
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  کاربردي- مرکز آموزش علمی اللجین
 صنایع دستی اللجین همدان

  0812 4523717  روبروي بخشداري-اي بلوار آیت اهللا خامنه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی مالیر
 مالیر

  0851 335230  باالتر از بیمارستان غرضی- بلوار نبوتباالتر از

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 اداره کل تعاون استان همدان

  0811 4227772  بلوار فلسطین-آرامگاه باباطاهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان همدان

  0811 8381034 1 پالك-کاشانی کوچه شهید مباشر-خیابان مهدیه

   کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0811  2523245   پست همدانکاربردي-مرکز آموزش علمی -النهرین خیابان بین  پست همدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
   همدانجهاد دانشگاهی

   جنب قوامین- خیابان نواب صفوي-خیابان طالقانی
  0811  8253015  384 پالك

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 زي همدانجهاد کشاور

  0811 4372801 گاز هاي سازمانی شرکت  مقابل خانه- تهران- جاده همدان5کیلومتر 

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  )همدان(ها  سازمان زندان

متري   نبش سی- باالتر از فلکه شاهد- بلوار شاهد-حسین میدان امام
  0811  2678143  54402 پالك -بنی هاشم

 همدان

 همدان

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  همدان1فرهنگ و هنر واحد 

  0811 4291144  بلوار آزادگان-2 شهرك شهید مدنی فاز

  کاربردي- مرکز آموزش علمی بافق
 بافق

  0352 4253443  خیابان پارك-آهنشهر

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 بهزیستی استان یزد

  0352 6235031 ابتداي بلوار شهید بهشتی
  ديکاربر- مرکز آموزش علمی تفت

  0352  6226219   روبروي بانک صادرات-خمینی میدان امام  واحد آموزشی قنات

  کاربردي- مرکز آموزش علمی میبد
  0352  7732900  اله کاشانی انتهاي خیابان آیت  میبد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جواد االئمه یزد

بان  خیابان جواداالئمه خیا- بلوار شهیدان اشرف- میدان جانباز-صفائیه
  0351 8227807  ساختمان آموزش عالی-تالش

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 جهاد کشاورزي یزد

  0351 8249901  نبش چهارراه پژوهش- بلوار شهیدان اشرف-صفائیه

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
 ساختمان و شهرسازي یزد

  0351 6236001  کوچه شهید نصیري-بلوار منتظر قائم

  کاربردي- میمرکز آموزش عل
 نشانی و خدمات ایمنی یزد سازمان آتش

  0351 6300666 بلوار صابر یزدي

 یزد

 یزد

  کاربردي- مرکز آموزش علمی
  0351  8216790   ابتداي بلوار امیرکبیر-بلوار دانشجو   یزد1 فرهنگ و هنر واحد
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  کاربردي– علمی آدرس، شماره تلفن و فکس واحدهاي استانی دانشگاه جامع): 112(جدول شماره 
  

یف
رد

 

 فکس تلفن آدرس  واحد استانی
کد 

 شهرستان

 0411 5430403 5430411  انتهاي خ طالقانی-تبریز آذربایجان شرقی 1

 0441 3362033 3370064  جنب شرکت عمران آذربایجان غربی- بلوار امامت-ارومیه آذربایجان غربی 2

 0451 5516325 5520465 48 پالك - آبان13 خیابان - خیابان دانشگاه-اردبیل اردبیل 3

 0311 3377140 3355083  نبش صمدیه لباف غربی- بزرگراه شهید خرازي-اصفهان اصفهان 4

 0841 2237873 2237871 رودي ابتداي بلوار شهید خرم- میدان مخابرات-ایالم ایالم 5

 0771 4551719 4551717  خیابان بهمنی-بوشهر بوشهر 6

 0381 2240866 2226237 1 پالك -72 کوچه - بعد از چهارراه طالقانی-کاشانی غربی...  بلوار آیت ا-شهرکرد بختیاريوچهارمحال 7

 0561 4437339 4445517 26 نبش پاسداران - پاسداران-بیرجند خراسان جنوبی 8

 0511 8531907 8531901 8  پالك- کوچه همت- خیابان رازي-)ع( میدان بیمارستان امام رضا -مشهد خراسان رضوي 9

 0584 2229594 2226010 58 پالك -الهدي روبروي بیمارستان بنت- خیابان هنر-بجنورد خراسان شمالی 10

 0611 3361480 3361479 68 پالك - جنب اداره ثبت احوال- خیابان مدرس- امانیه-اهواز خوزستان 11

 0241 7271001 7271001 30 پالك - خیابان سوم شعبان- خیابان خرمشهر-زنجان زنجان 12

 سمنان 13
   جنب کانون پرورشی کودکان و نوجوان-میدان امام رضا - بلوار معلم-سمنان

 روبروي پایگاه انتقال خون 
4455516 4454069 0231 

 0541 3424385  3424384  جنب انبار جهاد نصر- بزرگراه خلیج فارس-زاهدان سیستان و بلوچستان 14

 فارس 15
   الف 37 کوچه – جنب مجتمع قضایی -15 ایستگاه - بلوار فرهنگ شهر-یرازش

  سمت چپ-) باغ سرو(
6332495 6332223 0711 

 0281 3788155 3788156  الهیه یکم-ها میدان گل- شهرك مینودر-قزوین قزوین 16

 0251 2902600 2926057 219 پالك – متري کوکب 20 - متري صدوق45 -قم قم 17

 0871 3287270 3287270 13 پالك - کوچه گالیول- خیابان فلسطین-سنندج دستانکر 18

 0341 2449054  2475261 126 پالك - 10 کوچه شماره- بلوار جهاد -کرمان کرمان 19

 0831 8231078 8231355  روبروي سازمان اتوبوسرانی- بلوار شهید دکتر بهشتی-کرمانشاه  کرمانشاه 20

 0741 3343365 3343363  نرسیده به آموزش و پرورش- بلوار ارم-یاسوج احمدویر و بکهگیلویه 21

 0171 2235868 2225583  خیابان ششم غربی- میدان مالقاتی-گرگان گلستان 22

 0131 7755883 7755881  عمارت نمونه - کوچه همت- بلوار دیلمان -رشت گیالن 23

 0661 3239202  3240012  خیابان شهید صحرایی- بعد از هنر دهم- یک فاز- بهمن22 میدان -آبادخرم لرستان 24

 0151 2235918 2235919  خیابان شهید رضایی-روبروي بیمارستان بوعلی -)  شهرجاده قائم ( بلوار پاسداران -ساري مازندران 25

 0861 3679883  3679880  روبروي اداره کل دادگستري-)هپکو( خیابان جهاد سازندگی -اراك مرکزي 26

 0761 6678702 6678703 28 پالك -المبین خیابان فتح- خیابان رسالت جنوبی-بندرعباس هرمزگان 27

 0811 8352074 8352071  ابتداي خیابان دیباج- خیابان میرزاده عشقی- همدان همدان 28

 0351 8249980 8249982 ساختمان پارك علم و فناوري - مجتمع ادارات استان- بلوار حاج ابوالقاسم رشتی- بلوار دانشجو-یزد یزد 29
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  نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت ): 113(جدول شماره 

  کد   وکد شهرستان نام
 نام استان استان

، )1017(، ســراب)1016( ، چاراویمــاق)1014(، جلفــا)1008(، تیکمــه داش )1012(، تبریــز)1010( ، بنــاب)1009(آبــاد ، بــستان)1006(، اهــر)1005(، اســکو)1001(آذرشــهر
 شرقی  آذربایجان 10 ).1041(، هشترود)1040( ، هریس)1038(، ورزقان)1036( ، میانه)1032(، ملکان)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، کلیبر)1023(شیر ، عجب)1021(شبستر

، )1124(، سردشــت)1123(، خــوي)1119(، چایپــاره)1117(، چالــدران)1115(، تکــاب)1113(پیرانــشهر، )1111(پلدشــت ، )1109(، بوکــان)1106( ، اشــنویه)1104( ارومیــه
   غربی آذربایجان 11 ).1140(، نقده)1138(، میاندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماکو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهین)1127(سلماس

   اردبیل 12 ).1225(، نیر)1222( ، نمین )1219(شهر ، مشگین)1215( ، گرمی)1213(، کوثر)1201(، سرعین )1211( ، خلخال)1208(آباد ، پارس)1205(سوار ، بیله)1202( اردبیل
، )1340(، خـور و بیابانـک    )1318(، خوانـسار  )1317(شهر  ، خمینی )1316(، چادگان )1314( وکرون  ، تیران )1312( ، برخوار )1310(، اصفهان )1304(، اردستان )1302( وبیدگل  آران

، )1334(، گلپایگـان )1332( ، کاشـان )1329( ، فالورجـان )1327(، فریدونـشهر )1326(، فریـدن )1324(، شهرضـا  )1322(، شاهین شـهر و میمـه  )1320(  یرم،  سم  )1321(دهاقان  
 ).1345(، نطنز )1342(آباد ، نجف)1341(، نائین)1343(، مهردشت )1338(، مبارکه )1336 ( لنجان

   اصفهان 13

  البرز  40  )4010(، نظرآباد)4008(القان، ط)4006(، ساوجبالغ)4003(کرج
   ایالم 14 ).1418( ، مهران) 1419(، ملکشاهی )1415 (  وچرداول ، شیروان)1412( ، دهلران)1410( شهر ، دره)1407(، ایوان)1405( ، ایالم)1403(آبدانان
 بوشهر  15 .)1522( ، گناوه)1520(کنگان، )1519(عسلویه ، )1518(دیلم، )1516(، دیر)1514(، دشتی)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر

، )1623(، قـدس   )1627( فیروزکـوه ) 1624(، شـهریار  )1620(، شـمیرانات  )1615( ، ري )1612(کـریم   ، رباط )1609(، دماوند )1607(، تهران )1604(، پاکدشت )1602(اسالمشهر
   تهران 16 ).1636(، ورامین)1625(مالرد 

   بختیاري چهارمحال و  17 ).1717( ، لردگان)1713(، کیار)1712(، کوهرنگ)1710 ( ، فارسان)1709(، شهرکرد)1705( ، بروجن)1701( اردل
 نوبی  ج خراسان 18 ).1818( ، نهبندان)1815(، قائنات)1811( ، فردوس)1808(، سربیشه)1807(، سرایان)1805(، درمیان)1801(، خوسف )1802(، بیرجند)1810(بشرویه 
ــالود )1905(، بردســکن)1901(بجــستان ــاد)1906(، بین ــه ، تخــت)1909(، تایب ــت)1912(جلگ ــام ، ترب ــت)1916(ج ــه ، ترب ــاي)1922( حیدری ــوین)1923(، جغت ، )1926(، ج
ــاران ــل) 1928(چن ــاد خلی ــز)1934( ، خــواف)1930(آب ــبزوار)1920(، زاوه )1940(، رشــتخوار)1937(، درگ ــا)1947(، ســرخس)1945(، س ــان)1949(ن، فریم ، )1951(، قوچ
 ).1965(، نیشابور)1962(والت ، مه)1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، کالت)1953(کاشمر

  رضوي  خراسان 19

  شمالی  خراسان 20 ).2016(وسملقان ، مانه)2017(، گرمه )2013(، فاروج)2011( ، شیروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراین
، )2125(، خرمـشهر  )2124(، بهبهـان  )2120(، بندرماهـشهر  )2117(ملـک   ، بـاغ  )2115(، ایـذه  )2112(، اهـواز  )2109(، اندیمـشک  )2107(،انـدیکا )2104( امیدیه ،)2102(آبادان

ــول ــان ، دشـــت)2129(دزفـ ــشیر)2131(آزادگـ ــز)2132(، رامـ ــادگان)2134(، رامهرمـ ــتر)2138( ، شـــوش)2135(، شـ ــد)2140(، شوشـ ــی)2142(، گتونـ ، )2144(، اللـ
 ).2151(، هویزه)2150(، هندیجان)2148(گل ، هفت)2146( جدسلیمانمس

   خوزستان 21

   زنجان 22 ).2216( نشان ، ماه)2214(، طارم)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ایجرود)2202(ابهر
   سمنان 23 ).2313(شهر، مهدي)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( دامغان
، )2429(، سـرباز )2425(، سـراوان )2422(، زهـک  )2418( ، زاهـدان  )2416( ، زابلـی  )2414( ، زابل )2411(، دلگان )2408( ، خاش )2406(، چابهار )2402(، بمپور   )2403(ایرانشهر
    و بلوچستان سیستان 24 ).2435(، هیرمند )2440(شهر ، نیک)2433(، کنارك)2430(سوران سیب

ــاده ــنجان)2501(آب ــتهبان)2502( ، ارس ــد)2504(، اس ــات)2507(، اقلی ــارگاد)2509(، بوان ــرم)2510(، پاس ــرم)2515(، جه ــد ، خ ــنج)2516(بی ، )2522( ، داراب)2519(، خ
، )2551(، کـازرون )2546(، قیروکـارزین )2543(، فیروزآبـاد )2541(، فسا )2538(، فراشبند )2536(، شیراز )2531(، سروستان )2528( ، سپیدان )2526(دشت  ، زرین )2524(رستم
 ).2576(ریز ، نی)2571(، مهر)2568(، ممسنی)2565(، مرودشت)2561(، المرد)2558(، الرستان)2535(کوار 

  فارس 25

   قزوین 26 ).2619( ، قزوین)2615(، رودبار الموت )2614(، تاکستان)2610( زهرا ، بوئین)2604(، البرز)2602(آبیک

  قم  27 ).2704 ( قم
   کردستان 28 ).2827( ، مریوان)2823(، کامیاران)2822( ، قروه)2819( ، سنندج)2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812( ،دیواندره)2809(، دهگالن)2807(، بیجار)2802(بانه
، )2924(، زرنـد )2923(، ریگـان  )2921(نوب، رودبـارج  )2918(، رفـسنجان  )2914(، راور )2902(، رابر   )2912(، جیرفت )2908(، بم )2905(، بردسیر )2903( ، بافت )2915(انار  

   کرمان 29 ).2946(، منوجان)2944( ، کهنوج)2942(بنان ، کوه)2940(، کرمان)2934(گنج ، قلعه)2907(، فهرج )2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابک)2927( سیرجان

، )3018(، صــحنه)3016(، ســنقر)3014( ذهــاب ، ســرپل)3013(، روانــسر)3011(و، داالهــ)3009(، جــوانرود)3007(، ثــالث باباجــانی)3004( ، پــاوه)3002( آبــادغرب اســالم
   کرمانشاه 30 ).3029 ( ، هرسین)3023(، ماهیدشت )3027(، گیالنغرب)3025(، کنگاور)3024(، کرمانشاه)3020( قصرشیرین

  و بویراحمد   هکهگیلوی 31 ).3116( ، گچساران)3114(، کهگیلویه)3108(، دنا)3105(، بهمئی)3103(بویراحمد
، )3207(، گمیـشان  )3217( ، گرگـان )3215( ، کاللـه )3213( ، کردکـوي )3212(آبـاد  ، علـی )3210(، رامیـان  )3208(، تـرکمن  )3205(، بنـدرگز  )3203(قال  ، آق )3202(آزادشهر

   گلستان 32 ).3223( ، مینودشت)3221(تپه ، مراوه)3219( گنبدکاووس

، )3327( ، شـفت  )3325(،سـیاهکل ) 3323(، رودسـر  )3319(، رودبـار  )3315(، رضوانشهر )3313(، رشت )3307(، بندرانزلی )3306(، املش )3304( اشرفیه  ، آستانه )3302(آستارا
  گیالن 33 ).3343(، ماسال)3341(، لنگرود)3338( ، الهیجان)3336(، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا صومعه

   لرستان 34 ).3427(، کوهدشت)3422( ، سلسله)3418(، دوره)3417(، دورود)3415( ، دلفان)3413(آباد ، خرم)3408(ختر، پلد)3407(، بروجرد)3405(، الیگودرز)3402(ازنا
، عبـاس آبـاد   )3530( ، سـوادکوه )3527( ، سـاري )3523(، رامـسر )3522( ، چـالوس )3520(، جویبـار  )3517(، تنکـابن  )3513(، بهشهر )3512(، بابلسر )3509(، بابل )3503(آمل

، )3543(، نـور )3539(، نکـا )3538(، محمودآبـاد )3536(، گلوگـاه )3546(، کالرآبـاد  )3533(، کیـاکال  )3521(، کالردشـت  )3534(شـهر   ، قـائم )3532(کنـار  ، فریـدون )3516(
 ).3545(نوشهر

   مازندران 35

   مرکزي 36 ).3620(، محالت)3618(، کمیجان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرندیه)3610(، دلیجان)3609(، خنداب)3607( ، خمین)3605( ، تفرش)3603(، آشتیان)3602( اراك
، )3726( ، رودان)3722(، خمیـر )3720(آبـاد  ، حـاجی )3717( ، جاسـک )3714(، پارسیان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد   )3705(، بستک )3702(ابوموسی
   هرمزگان 37 ).3734(ب، مینا)3711(، کیش )3730( ، قشم)3728(سیریک

   همدان 38 ).3823( همدان) 3820(، نهاوند)3816(، مالیر)3803(، اللجین )3812(، کبودرآهنگ)3822(، فامنین )3809(، رزن)3806(، تویسرکان)3804(، بهار)3801(اسدآباد
 یزد  39 ).3920(، یزد)3918(، میبد)3917(، مهریز)3916( ، طبس)3913( صدوق، )3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(، بهاباد )3907( ، بافق)3905( ، اردکان)3902(ابرکوه

  خارج از کشور  41  .نام درج نمایند را در بند مربوط در تقاضا نامه ثبت9999باشد، داوطلبانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از کشور می
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  هاي تابعهبه تفکیک شهرستان) افغانی و عراقی(ت اتباع خارجی هاي ممنوعه جهت اقام اسامی استان:)114(جدول شماره 
ف 

ردی
  

  هاي ممنوعهشهرستان  استان

  .باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  آذربایجان شرقی  1
  .باشد کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع می.باشدمیاقامت اتباع افغانی ممنوع   آذربایجان غربی  2

آباد، بیله سـوار، گرمی، مشکین شهر و هاي پارسباشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستاناقامت اتباع افغانی ممنوع می  اردبیل  3
  .باشدنمین ممنوع می

 نطنز، فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزي اصفهان، دهاقان، نائین، گلپایگان و اردستان براي  اصفهان  4
  .باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می
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  .اقامت اتباع افغانی فقط در بیرجند بالمانع است. باشداتباع عراقی ممنوع می

هاي مرزي، تربت جام، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز براي اقامت اتباع افعانی ممنوع شهرستان  خراسان رضوي  11
  .باشدمی

  .باشد افغانی و عراقی ممنوع میاقامت اتباع  خراسان شمالی  12

هاي آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، شوش جهت تردد و اسکان اتباع شهرستان. باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  خوزستان  13
  .باشدغیرایرانی ممنوع می

  .باشدقامت اتباع عراقی مجاز میهاي زنجـان و خدابنده براي اصرفـاً شهرستان. باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  زنجان  14

  سمنان  15
 و منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج  دامغانهاي شاهرود،ستاناقامت اتباع غیرایرانی در شهر

هاي استان براي اقامت سایر شهرستان. باشدیک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش یک ممنوع می
  .ایرانی بالمانع استاتباع غیر

هاي زابل و زهک و اقامت و تردد اتباع خارجی در شهرستان. باشددر کل استان اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع می  سیستان و بلوچستان  16
  .هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع استهاي مرزي شهرستانبخش

  .باشدجان، فسا، مهر و خنج براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میفیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسن  فارس  17
  .باشدتمام استان به جز شهرستان قزوین براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می  قزوین  18
  .اقامت اتباع غیرایرانی بالمانع است  قم  19

هاي بانه و مریوان و شهرهاي مرزي استان انبخش مرکزي شهرستان سقز و شهرست. باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  کردستان  20
  .باشدبراي اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع می

اقامت اتباع عراقی در . باشداقامت اتباع افغانی در شهر بابک، بافت، منوجان، عنبرآباد، رفسنجان و سیرجان ممنوع می  کرمان  21
  .باشدکل استان ممنوع می

  .باشدباشد و کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع غیرایرانی ممنوع میی ممنوع میاقامت اتباع افغان  کرمانشاه  22
  .باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  کهگیلویه و بویراحمد  23
  .باشدهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغانی مجاز میصرفاً شهرستان  گلستان  24
  .باشدمیاقامت اتباع افغانی ممنوع   گیالن  25
  .باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  لرستان  26

 براي اتباع غیرایرانی ممنوع 10/4/89 کل استان از .باشد ممنوع می در کلیه شهرهاي غربی استاناقامت اتباع افغانی  مازندران  27
  .باشدمی

توابع اراك براي اقامت اتباع افغانی ممنوع آشتیان، تفرش، خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان، بخش خنداب از   مرکزي  28
  .باشدمی

کل استان از . باشدآباد، قشم، ابوسعید و جاسک براي اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع میهاي کیش، حاجیشهرستان  هرمزگان  29
  .باشد ممنوع می10/4/89تاریخ 

  .باشداقامت اتباع افغانی ممنوع می  همدان  30
  .باشدهاي خاتم، بافق براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میشهرستانصرفاً   یزد  31
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  بسمه تعالی
  
  

  »فرم استفاده ازسهمیه شاغل«

  
  
  
  

  
  : کاربردي-دانشگاه جامع علمی

  
........................... ده شناسـنامه شـماره    دارن.............................. فرزند  ................................... خواهر  / برادر: شودبدین وسیله گواهی می   

ــادره از   ــد ......................... ص ــاریخ .............................. متول ــصی  ......................... از ت ــه تخص   ................................................ در زمین
  :ماه در..........  ل و  سا.......... به مدت 

  
    oوابسته به ....................... ..........................................................شرکت / موسسه/ سازمان:  بخش دولتی..................................................  
    o   در شهرسـتان  ...................................................................... ...................شخـصی  / شـرکت / تعـاونی / اتحادیـه : بخـش غیردولتـی

  .باشدمشغول به کار می.......................................................... 
ـ ـهـ  دورهونـآزمـ ل در ـاغـ ـ این معرفی نامه منحصراً جهت استفاده از سهمیه ش    پیوسـته دانـشگاه جـامع    پیوسـته و نا اسی ـاي کارشن

که با شغل نامبرده منطبق اسـت صـادر گردیـده و          .................................................... جهت شرکت در رشته     1389سال  کاربردي  -علمی
  .ارزش دیگري ندارد

  
  

       شاغلین بخش دولتی     
  :ام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی     ن

  :      تاریخ
  :   مهر و امضاء  

  

  شاغلین بخش خصوصی  
  :نام و نام خانوادگی مقام مجاز

  : تاریخ
  : مهر و امضاء

  
هـاي آموزشـی توسـط بخـش     باشند الزم است گواهی تقبل پرداخت هزینـه داوطلبان شاغلی که متقاضی بورسیه می: 1تذکر مهم  

  .ندنام ارایه نماییردولتی بورس کننده را هنگام ثبتدولتی یا بخش غ
اشـتغال بـه کـار    گـواهی  بایـست  این فرم مخصوص داوطلبان شاغل متقاضی استفاده از سهمیه شاغل است که می    : 2تذکر مهم   

  .داشته باشندو نیز سابقه بیمه الزم مرتبط 
  

  کارشناسی پیوسته و ناپیوستههاي دورهآزمون   جهت داوطلبان شاغل متقاضی شرکت در این فرم صرفاً
  .باشد می1389سال کاربردي -  دانشگاه جامع علمی
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   نام  ثبت  تکمیل تقاضانامه نحوه
نویس، با مراجعه به  مندرج در این دفترچه را تکمیل نموده و سپس براساس پیششود مطابق دستورالعمل زیر ابتدا پیش نویس تقاضانامه به داوطلبان توصیه می

ضمناً راهنماي جامع نحـوه تکمیـل فـرم در برنامـه     . نام وارد نمایندافزاري ثبت سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم           
  .توانند به این راهنما مراجعه نمایندوطلبان براي کسب اطالعات بیشتر مینام اینترنتی موجود بوده و دا افزاري ثبت نرم

  
l  صفحه اول  
از بـه کـاربردن مـد،    (خوانا وارد نمایـد   و    کامل بطور   شناسنامه  با  مطابق  را  خود  پدر    نام ، نام و  خانوادگی   مورد نظر نام   در محل    باید     داوطلب: 3 و 2،  1هايردیف در

  ).، الف محذوف یا همزه خودداري شودتشدید
  . باشد دایره مربوط را عالمتگذاري نماید  یا مرد می ، زن  اینکه  باید برحسب  داوطلب:4  در ردیف

عـضی  از درج حروف، ممیـز و یـا خـط تیـره کـه در ب     ( داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نماید       :5ردیف   در
  ). ها درج گردیده خودداري نمایدشناسنامه

  . داوطلب باید سري و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه باالي صفحات درج شده است، در این قسمت وارد نماید: 6در ردیف 

 574894: مثال
24
  .شودنام درج میدر تقاضانامه ثبت           /      /                                 که به صورت الف

  ). درج گردیده است13دو رقم اول سال تولد یعنی( داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج نماید :7ردیف  در
د بـه دوره کارشناسـی پیوسـته و داوطلبـان داراي     مربع ورو) دانشگاهی و دیپلم نظام قدیمداوطلبان دوره پیش( داوطلب باید با توجه به مقطع تحصیلی    :8ردیف   در

  .هاي کارشناسی ناپیوسته را تکمیل نمایندمربع ورود به دوره) فوق دیپلم(مدرك تحصیلی کاردانی 
  .نماید هاي مربوط به معارف را با عالمتگذاري مشخص  داوطلب باید منحصراً فقط یکی از دایره:9در ردیف 
  .ستفاده از سهمیه ایثارگران باید مربع این ردیف را با عالمتگذاري مشخص نماید داوطلب متقاضی ا:10در ردیف 
سـهمیه خـواهر و   .  داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران باید منحصراً نام ارگان مربوط به سهمیه ایثارگران را با عالمتگذاري مشخص نمایـد      :11در ردیف   

  .توانند از سهمیه استفاده نمایندباشد لذا در مقطع کارشنـاسی نـاپیوسته این دسته از داوطلبان نمیوره کارشناسی پیوسته میبرادر شهید منحصراً مربوط به داوطلبان د
گري خود  رقمی ایثار12باشد، الزم است کد پیگیري ایثارگران میامور بنیاد شهید و ستاد مشترك سپاه و یا  چنانچه داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه :12ردیف در

  .دریافت و در این بند درج نماید ir.isaar.www را از سایت اینترنتی بنیاد شهید و امور ایثارگران به نشانی
  .مایندالزم است با عالمتگذاري این بند وضعیت خود را مشخص ن) نویسندبا دست چپ می(داوطلبانی که چپ دست هستند : 13در ردیف 

هاي ایـن ردیـف وضـعیت خـود را مـشخص      شنوا و معلول جسمی حرکتی که نیاز به منشی دارند، باید با عالمتگذاري در مربع بینا، ناشنوا، کم  داوطلبان نابینا،کم  :14ردیف   در
زیستی محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت فرم مخصوص الزم به یادآوري است این دسته از داوطلبان باید براي دریافت فرم مخصوص معلولین به سازمان به. نمایند

هــاي  آزمــون دوره  واحـد رفـع نقـص    - سازمان سنجش آموزشـی کـشور  15875-1365 صندوق پستی -به نشانی تهران 2/9/89اقدام و فرم دریافتی را حداکثر تا تاریخ        
  .در غیر این صورت بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. یندارسال نما کاربردي-کارشنـاسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی

 مشخص 12 تا 1 شرایط پذیرش داوطلبان، مندرج در این دفترچه با یکی از اعداد 2-3 داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به بند :15ردیف  در
  .نمایند

نـام و شـرکت در آزمـون     مجاز بـه ثبـت  ) همین دفترچه( دفترچه راهنما 13 و 2ارایه شده در صفحه که بر اساس توضیحات داوطلبان اتباع خارجی : 16در ردیف  
  . رقمی خود را در محل مخصوص درج نمایند13ها را عالمتگذاري نموده و کد پیگیري  باشند بر حسب ملیت خود یکی از گزینه می
). از درج ممیز و یا خط تیره خـودداري نمایـد  (اشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید ب داوطلب باید شماره کد ملی خود را که ده رقم می   :17ردیف   در

  . تماس حاصل نمایند021 -66729593اند براي اطالع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویاي ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده
  ).از درج ممیز و یا خط تیره خودداري نماید(باشد در محل مربوط درج نماید  خود را که یک عدد ده رقمی می داوطلب بایدکد پستی دقیق:18ردیف  در
ضمناً براي استفاده از خدمات پیام کوتاه ( داوطلب باید شماره تلفن ثابت با کد شهر و یا شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید            :20 و   19ردیف   در

  ).اره تلفن همراه را وارد نمایدترجیحاً شم
طی مراحل پذیرش چنانچه آدرس داوطلب تغییر کند ( داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این ردیف تکمیل نماید :21در ردیف 

  ).الزم است آدرس جدید خود را کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطالع دهد
  
l  صفحه دوم  

داراي (و داوطلبـان دوره کارشناسـی ناپیوسـته    ) دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم    داراي مدرك تحصیلی دوره پیش    (داوطلبان دوره کارشناسی پیوسته     : 22دیف  در ر 
  .باید گروه آموزشی امتحانی خود را با عالمتگذاري یک مربع مشخص نماید))  فوق دیپلم(مدرك تحصیلی دوره کاردانی 

  .دانشگاهی یا نظام قدیم باید سال اخذ دیپلم خود را از چپ به راست در محل مربوط درج نمایداوطلب داراي مدرك تحصیلی دوره پیش د:23ردیف  در
  . باید سال اخذ مدرك خود را از چپ به راست در محل مربوط درج نماید) فوق دیپلم(داوطلب داراي مدرك تحصیلی دوره کاردانی : 24در ردیف 
  . داوطلب باید وضعیت اشتغال خود را با عالمتگذاري یکی از موارد درج شده مشخص نماید:25در ردیف 

و داوطلب شاغل دوره کارشناسی ناپیوسته باید کد اشتغال خود را از ) 5(داوطلب شاغل دوره کارشناسی پیوسته بایدکد اشتغال خود را از جدول شماره : 26ردیف  در
  .فترچه استخراج و در محل مربوط درج نمایدمندرج در این د) 15(جدول شماره 

خـود را در  ) براي داوطلبان نظام جدیـد (دانشگاهی و یا دوره پیش) براي داوطلبان نظام قدیم(داوطلب دوره کارشناسی پیوسته باید معدل کل دیپلم       : 27در ردیف   
  .محل مربوط درج نماید

  .خود را در محل مربوط درج نماید) فوق دیپلم( کل دوره کاردانی داوطلب دوره کارشناسی ناپیوسته باید معدل: 28در ردیف 

 الف 24 574896
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استخراج و سپس کدهاي مربوط را از چپ به راست در ) 113( داوطلب بایدکد استان و کد شهرستان محل اقامت فعلی خود را از جدول شماره :30و  29ردیف  در
  .محل مربوط درج نماید

و داوطلب متقاضی دوره کارشناسی ناپیوسته باید کدرشته ) 3(سی پیوسته باید کدرشته امتحانی خود را از جدول شماره داوطلب متقاضی دوره کارشنا: 31در ردیف 
  . استخراج و در محل مربوط درج نماید) 13(امتحانی خود را از جدول شماره 

هاي انتخابی خود را بر اساس  باید کدرشته محل)  دیپلم نظام قدیمدانشگاهی ومختص داوطلبان دوره پیش(داوطلب متقاضی دوره کارشناسی پیوسته  : 32در ردیف   
بایـد کدرشـته   ) مختص داوطلبـان دوره کـاردانی  (و داوطلب متقاضی دوره کارشناسی ناپیوسته ) 10 تا 6(اولویت عالقه و متناسب با گروه آموزشی از جدول شماره         

  .استخراج و در محل مربوط درج نماید) 108 تا 16( گروه آموزشی و رشته امتحانی از جداول شماره هاي امتحانی خود را براساس اولویت عالقه و متناسب با محل
  . باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایند آن دسته از داوطلبانی که داراي پست الکترونیکی می:33ردیف  در
  

  :  مهم  توصیه
 .از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد) اینترنتی ( از پایان ثبت نام الکترونیکی بایست پس  میداوطلب - 1
 ).عکس تمام رخ( که در سال جاري گرفته شده باشد  6×4    یا3×4 عکس - 2
 .باشد  JPG  عکس اسکن شده فقط باید با فرمت - 3
 .باشد 200×300حداقل  پیکسل و 300×400حداکثر  اندازه عکس اسکن شده باید - 4
 .صویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر؛ منگه و هرگونه لکه باشدت - 5
 . کیلو بایت بیشتر باشد70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  - 6
 .هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد حاشیه - 7
 .داراي زمینه سفید باشدو االمکان عکس رنگی  حتی - 8
توانند در قسمت مـشاهده چـاپ   نام خود مینام و ارسال عکس و پس از دریافت کد رهگیري ثبت از تکمیل تقاضانامه ثبتداوطلبان توجه داشته باشند پس     - 9

  . ، اطالعات صفحه اول و دوم خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نمایند)بجز عکس(نامی اطالعات ثبت
  

 : یادداشت
   و در صورت www.sanjesh.org، سایت سازمان سنجش به آدرس )  سنجش  سازمان رسانی  و اطالع نامه خبري هفته(  سنجش   پیک  نشریه  ازطریق تغییري  هرگونه -1

   .خواهد شد اعالم  گروهی  هاي  از طریق رسانه لزوم
   آموزش  سنجش سازمان دفتر روابط عمومی  با 15875 -1365  پستی   و یا صندوق021 -  88923595 -9هاي  تلفن  با شماره تواند  می داوطلب  لزوم  درصورت -2

  . نماید  حاصل کشور تماس

http://www.sanjesh.org
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  نام آزمون دوره کارشناسی پیوسته و  ناپیوسته نویس تقاضانامه ثبتپیش
 1389کاربردي سال -دانشگاه جامع علمی

  صفحه اول 
  

  : نام پدر-3                               :     نام-2                                                                    : نام خانوادگی-1

                  /                              :  سري و سریال شناسنامه-6                                                : شماره شناسنامه-5   ¡   مرد ¡زن :     جنسیت-4

     13               :  سال تولد-7

  ¨. باشمهاي کارشناسی ناپیوسته می متقاضی شرکت در آزمون ورود به دوره         ¨. باشمهاي کارشناسی پیوسته می متقاضی شرکت در آزمون ورود به دوره-8
               ¡              زرتشتی ¡              کلیمی ¡         مسیحی¡اسالم :     مایلم فقط به یکی از سواالت معارف پاسخ دهم :  ین د-9

   ¡. باشم متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران می-10

    ¡          آزادگان ¡و باالتر % 25جانبازان         :         بنیاد شهید و امور ایثارگران¡       جهاد کشاورزي ¡ستاد مشترك سپاه :      ارگان سهمیه-11
  ¡            خواهر یا  برادر شهید ¡به باال % 50         فرزند یا همسر جانبازان ¡      فرزند یا همسر آزادگان ¡فرزند یا همسر شهید 

   ¨.   چپ دست هستم-13                                                                رقمی پیگیري ایثارگران                      12کد  -12
  ).دباش اضیان استفاده از سهمیه رزمندگان که ارگان سهمیه آنان ستاد مشترك سپاه و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران میبراي متق(

              : کد نظام وظیفه-15       ¨   معلول جسمی و حرکتی ¨  کم شنوا ¨  ناشنوا ¨  کم بینا ¨نابینا :  معلولیت  -14

  . سایر کشورها هستم¡هند ¡لبنان  ¡عراق  ¡ترکیه¡پاکستان ¡ غانستاناف¡ : از اتباع خارجی   -16

   : تلفن ثابت-19                                               : کدپستی-18                                              : کد ملی-17

                                 :استان                                                                   شهر:  آدرس-21                                            : تلفن همراه-20

  ادامه آدرس 

------ ------------ ------- ------- ------- ------- ----- ------- ---------- - ----- ------- ----------- - ------- ------- -------  
  م صفحه دو

  ¨ فرهنگ و هنر ¨مدیریت و خدمات اجتماعی   ¨  کشاورزي  ¨صنعت )   براي داوطلبان دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته( گروه آموزشی امتحانی -22

  13                 :)فوق دیپلم(اردانی   سال اخذ مدرك ک-24                         13                  :دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم سال اخذ مدرك دوره پیش-23

                              :)براي داوطلبان شاغل(  کد اشتغال -26                ¨     شاغل دولتی ¨     شاغل خصوصی ¨آزاد :   وضعیت اشتغال-25

 اعشار                    صحیح                        : معدل دوره کاردانی-28                             اعشار                     صحیح:  دانشگاهی یا نظام قدیم معدل دوره پیش-27

                                : کدرشته امتحانی-31                             : کد شهرستان محل اقامت-30                     : کد استان محل اقامت-29

  :هاي انتخابی براساس اولویت عالقه کد رشته محل-32
  

 اولویت پنجم  اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 اولویت دهم  اولویت نهم اولویت هشتم اولویت هفتم اولویت ششم

 زدهم اولویت پان اولویت چهاردهم ولویت سیزدهما اولویت دوازدهم اولویت یازدهم

 اولویت بیستم  اولویت نوزدهم اولویت هجدهم اولویت هفدهم  شانزدهماولویت

 :                                                                                    )Email( آدرس ایمیل-33

  

 

  رقمی اتباع خارجی13محل درج کد پیگیري 


